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nr. 180 168 van 23 december 2016

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 24 juni 2016 heeft

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

20 mei 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. JACOBS loco advocaat S.

RONSE, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op1 januari

1985.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 25 april 2015 en dient op 28 april

2015 een asielaanvraag in.

Op 31 maart 2016 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen gehoord.

Op 20 mei 2016 neemt de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit de wijk Yaqshid in de stad

Mogadishu, provincie Banaadir. U verklaart te behoren tot de Hawiye clan, subclan Habr Gidir.

U verklaart gewerkt te hebben op de Suuqa Holoha markt in Mogadishu. Sinds dat Al Shabaab zich uit

Mogadishu heeft teruggetrokken, verkocht u er sigaretten en andere voedingswaren, onder andere aan

leden van de regeringstroepen. Juist omwille van dit feit heeft Al Shabaab u gebeld met de eis om niets

meer aan deze troepen te verkopen. U antwoordde dat u de leden van de regering niet als ongelovigen

beschouwt en dat u zal blijven verkopen aan wie bij u in de winkel komt. Vervolgens heeft Al Shabaab u

opnieuw gebeld om te zeggen dat u aan de kant van de regering stond en dat u tot de dood veroordeeld

was.

Diezelfde avond kwam Al Shabaab op de deur van uw huis kloppen: nog voordat uw broer opendeed,

schoten ze door de deur. Hierdoor zijn uw broer en vader geraakt. U bent ontsnapt en bij de buren

ondergedoken. Nadat u te horen hebt gekregen dat zowel uw broer als uw vader gestorven waren, bent

u van bij uw buren vertrokken en hebt u in de buurt van de spaghettifabriek geslapen. De volgende

ochtend bent u verder gevlucht naar een verwant in de Madbacada. Daar verbleef u twee weken: u hebt

het land verlaten op 17 april 2015.

U reisde met het vliegtuig naar Oeganda. Op 24 april 2015 nam u opnieuw het vliegtuig richting een

onbekend land vanwaar u verder reisde met de trein tot u in België aankwam op 25 april 2015. U vroeg

asiel aan op 28 april 2015.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u verschillende documenten neer. Enerzijds gaat het om een

lidkaart van het Rode Kruis in Mogadishu, twee certificaten van dezelfde organisatie dat u hebt

deelgenomen aan een cursus eerste hulp en een langere medische opleiding, en een bewijs van

inschrijving aan de Indian Ocean University van Mogadishu. Anderzijds betreft het een attest van

deelname aan een opleiding van de Belgische organisatie GAMS en een deelnamebewijs aan de Mind-

Spring cursus georganiseerd door Mind-Spring Vlaanderen.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratief dossier, dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een gegronde vrees

voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet, aannemelijk te

maken. Uw vluchtrelaas is niet alleen vaag, beknopt en niet doorleefd (CGVS gehoorverslag p 17-18), u

maakt over de hele lijn de door u aangehaalde vervolgingsfeiten niet aannemelijk.

Zo zijn uw verklaringen omtrent het tijdstip dat de regeringstroepen bij u inkopen kwamen doen,

ongeloofwaardig. U beweert immers dat ze zijn beginnen komen wanneer Al Shabaab zich had

teruggetrokken uit Mogadishu.

Wanneer u wordt gevraagd wanneer Al Shabaab de stad juist verlaten had, haalt u alles door elkaar: “ik

denkt dat het eind 2011 was-2012. Nee het was niet 2011-2012, het was niet 2014, was het 2013? Was

het 2014? Was het eind 2013? Het was niet 2011. De troepen kwamen recent naar onze buurt, het was

2014, ik denk het, ik ben niet zeker”. Logischerwijze kan er echter van u worden verwacht dat u

minstens een idee hebt van het jaar waarin u begon te verkopen aan leden van de regeringstroepen, of

van het jaar waarin de terreurgroep Al Shabaab de macht verloor over uw stad (CGVS gehoorverslag p

9-10). Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, zegt u dat u de data niet kan herinneren omdat u niet

naar de radio luistert en omdat u geen schrijver bent (CGVS gehoorverslag p 10). Nadien, na de pauze,

zegt u dat het “officiële moment” dat de troepen bij u inkopen kwamen doen, ongeveer in april 2014 was,

wanneer u een vrouw had toegelaten om voor uw winkel thee te verkopen (CGVS gehoorverslag p 24).

Nog verder in het gehoor, weet u dan plots wel wanneer Al Shabaab Mogadishu verlaten heeft, namelijk

in 2011. U zou zich dit herinnerd hebben omdat het Commissariaat u een vraag had gesteld die u de

datum deed herinneren (CGVS gehoorverslag p 26): het is echter zeer merkwaardig dat u zich het

exacte jaar na de pauze wel herinnert. Bovendien was het vertrek van Al Shabaab uit Mogadishu van

dermate belang, dat het feit dat u dergelijke moeite heeft om de desbetreffende periode te herinneren,

tevens ernstige twijfels doet rijzen over uw recente herkomst (zie ook infra).
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U beweert dus dat de leden van de regeringstroepen sinds ongeveer april 2014 bij u inkopen zijn komen

doen. Desalniettemin zou u pas in maart 2015 voor de eerste keer lastig gevallen zijn geweest door Al

Shabaab. Dit is onwaarschijnlijk aangezien er ongeveer een jaar tussen beide gebeurtenissen zit.

Hiermee geconfronteerd, weet ook u niet waarom u nog niet eerder bedreigd was (CGVS gehoorverslag

p 24).

Ook uw verklaringen omtrent de twee dreigtelefoons die u zou ontvangen hebben, zijn zeer

ongeloofwaardig. Al Shabaab zou gezegd hebben dat de troepen van de regering die bij u kwamen,

ongelovigen zouden zijn. Hierop zou u geantwoord hebben dat u deze troepen niet als ongelovig

identificeert en dat u zal blijven verkopen aan eender wie bij u langskomt. Het is echter niet aannemelijk

dat u een terreurgroep als Al Shabaab zou tegenspreken, zeker omdat u verklaart dat iedereen bang is

van Al Shabaab. U zou zelf pas bang geworden zijn nadat u had nagedacht over de mensen die

vermoord werden (CGVS gehoorverslag p 18-19): het feit dat u pas nadien bang werd en moet

nadenken over de werkwijze van Al Shabaab, doet ook ernstige twijfels rijzen over uw recente herkomst

(zie ook hieronder). Bovendien is het ook zeer merkwaardig en onwaarschijnlijk dat u nooit hulp

zou gezocht hebben, noch aan iemand iets zou verteld hebben over de bedreigingen die Al Shabaab

tegenover u zou geuit hebben (CGVS gehoorverslag p 23).

Ook over de aanval door Al Shabaab bij u thuis, zijn uw verklaringen onaannemelijk. Zo is het zeer

onwaarschijnlijk dat Al Shabaab zonder binnen te komen, langs buiten zou geschoten hebben en

meteen nadien zou vertrokken zijn, ook omdat volgens uw verklaringen Al Shabaab het specifiek op u

gemunt had. Hiermee geconfronteerd, antwoordt u dat het misschien was omdat de deur niet open

stond en dat u had gezien dat ze mensen meenamen wanneer de deur voor hen openstond (CGVS

gehoorverslag p 22-23). Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat een terreurgroep zoals Al Shabaab zich

zou laten tegenhouden door een gesloten deur.

Daarnaast is het zeer opvallend dat u op al de vragen over de aanval bij u thuis, dezelfde vage en

beknopte verklaringen herhaalt: u zegt telkens opnieuw dat Al Shabaab op de deur heeft geklopt,

schoten heeft gelost en dat u nadien gevlucht bent (CGVS gehoorverslag p 21-23).

Tevens de verklaringen over uw vlucht zijn tegenstrijdig: eerst zegt u dat u in Macbacada bent blijven

slapen en dat u pas de volgende dag naar de spaghettifabriek bent gegaan. Verder in het gehoor past u

echter uw verklaringen aan en zegt u dat u diezelfde avond nog gevlucht bent (CGVS gehoorverslag p

17 en 29).

Het is ook zeer merkwaardig dat u pas op het einde van uw gehoor toevoegt dat uw zussen en moeder

door Al Shabaab bedreigd zijn en dat ze aan hen uitgehuwelijkt zouden worden als deze laatsten u niet

zouden vinden (CGVS gehoorverslag p 27). Nergens voordien in het gehoor hebt u dit aangehaald.

Bovendien zijn er twijfels over uw recente herkomst (zie ook hierboven). Wanneer u bijvoorbeeld wordt

gevraagd naar aanvallen of gevechten in de laatste twee jaar in de Suuqa Holoha, zegt u dat de laatste

twee jaren erger waren: u verwijst echter slechts naar één specifieke aanslag. Gevraagd naar andere

aanvallen, grijpt u meteen terug naar een incident van in 2007. Uit informatie waarover het

Commissariaat beschikt, blijkt echter dat er in 2012 gevechten waren tussen Al Shabaab en AMISOM,

waarna de Suuqa bevrijd werd (zie informatie toegevoegd aan administratief dossier). Het is derhalve

zeer merkwaardig dat u zich die gebeurtenissen niet kan herinneren, terwijl dat wel het geval is voor een

incident uit 2007. Wanneer u dan gevraagd wordt naar aanvallen of gevechten in de laatste twee jaar,

kan u zich niets specifieks herinneren: uw verklaringen blijven vaag en beperkt tot het feit dat er “hit and

run aanvallen” waren. Geconfronteerd met de twijfels die het Commissariaat heeft over het feit dat u

gedurende de laatste jaren in Somalië hebt gewoond, zegt u altijd in de Suuqa Holoha gewoond te

hebben. Wanneer de vraag dan nogmaals op verschillende manieren wordt gesteld, antwoordt u

uiteindelijk dat u zich geen incidenten kan herinneren in 2013-2014 (CGVS gehoorverslag 15-17). Het is

pas na de pauze dat u plots verklaringen aflegt over schietpartijen en explosies in de laatste jaren

waarbij burgers omkwamen. Echter, ook deze verklaringen blijven vaag en beperkt. Zo stelde u dat er

altijd explosies waren op plaatsen waar het leger zijn voedsel kwam halen maar u kon dit niet eens bij

benadering dateren. Gevraagd naar slachtoffers antwoordde u dat er burgers sterven wanneer er

explosies zijn. Gevraagd naar voorbeelden van schietpartijen antwoordde u dat er constant

schietpartijen waren en dat er met elke kogel één of twee mensen gedood werden. U gaf weliswaar

een voorbeeld van een man uit uw buurt die vermoord zou zijn, maar u kon niet met zekerheid zeggen

wat diens naam was en u wist ook niet zeker wanneer het gebeurde. U dacht dat het in de periode 2014

was (CGVS gehoorverslag p 26 en 30). Tenslotte is het zeer merkwaardig dat u beweert dat Al Shabaab
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overdag altijd met een verborgen gezicht in de straten van Mogadishu zou rondwandelen, aangezien ze

er niet aan de macht zijn en zo duidelijk zichtbaar zouden zijn voor de regeringstroepen (CGVS

gehoorverslag p 20).

De documenten door u neergelegd met betrekking tot uw verblijf in Mogadishu veranderen niets aan

het bovenstaande, aangezien zij dateren van 2001. Zij weerleggen dus in geen geval de ernstige twijfels

die het Commissariaat heeft over uw recente herkomst uit Somalië. Dat u zich inschreef aan een

universiteit in Mogadishu en dat u zowel in Somalië als België cursussen volgde wordt in deze

beslissing niet betwist.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

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 ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië werd “UNHCR

International Protection Considerations with regard to people fleeing Southern and Central Somalia” van

januari 2014 en “UNHCR position on returns to Southern and Central Somalia” van juni 2014 in rekening

genomen. Zowel uit deze adviezen, als uit de COI Focus “Somalië: Veiligheidssituatie in Mogadishu”

van 19 februari 2016 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier) blijkt dat de

veiligheidssituatie in vele delen van Zuid- en Centraal- Somalië volatiel blijft. De gewapende gevechten

duren buiten Mogadishu en in de rurale gebieden die onder controle van al-Shabaab staan, voort.

Gebieden onder controle van de Somalische Federale regering, waaronder Mogadishu, worden dan

weer vaak getroffen door aanvallen en andere vormen van geweld. UNHCR geeft aan dat veel personen

die Zuid- en Centraal-Somalië ontvluchten een profiel hebben waardoor ze in aanmerking zouden

kunnen komen voor de vluchtelingstatus. UNHCR wijst er eveneens op dat asielzoekers afkomstig uit

“conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld

te worden aan een ernstige en individuele bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van

willekeurig geweld. Nergens in voornoemd documenten wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op

een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke persoon afkomstig uit Zuid- en Centraal-

Somalië een complementaire vorm van bescherming te bieden. Bovendien blijkt uit de adviezen van

UNHCR en uit de door het CGVS gehanteerde informatie dat het geweldsniveau, de aard van het

geweld en de impact van het geweld regionaal verschillend zijn. Om die redenen dient niet alleen

rekening te worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de

veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot

uw herkomst uit Somalië, dient in casu de veiligheidssituatie in Mogadishu te worden beoordeeld.

Het CGVS erkent dat de veiligheidssituatie in Mogadishu complex, problematisch en ernstig is, doch

benadrukt dat er diverse objectieve elementen in ogenschouw genomen moeten worden om het reële

risico voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet te evalueren, waaronder het aantal

burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, het aantal conflict gerelateerde incidenten, de

intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het

gebruikte geweld en de mate waarin burgers slachtoffer zijn van willekeurig dan wel doelgericht geweld,

de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om

hun land of, in voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

COI Focus “Somalië: Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 19 februari 2016) blijkt dat de politieke en

militaire situatie van Somalië drastisch gewijzigd is vanaf augustus 2011, wanneer de islamistische

rebellen van al-Shabaab uit Mogadishu worden verdreven. In mei 2012 is hun volledige terugtrekking uit

de hoofdstad een feit. Al-Shabaab blijft in Mogadishu evenwel in staat om regelmatig aanslagen uit te

voeren. Ook conflicten van tribale of zakelijke aard leiden regelmatig tot gewelddadige incidenten. Het

merendeel van het geweld dat in Mogadishu plaats vindt neemt enerzijds de vorm aan van complexe

terreuraanslagen van al-Shabaab. Deze complexe aanslagen zijn in hoofdzaak gericht op hotels en

restaurants die vaak politieke figuren en regeringsfunctionarissen over de vloer krijgen, op

overheidsgebouwen of –instellingen, op de inlichtingendienst NISA, en op diplomatieke

konvooien. Anderzijds neemt het geweld in Mogadishu vaak de vorm aan van doelgerichte

moordaanslagen tegen personen verbonden met de overheid of met internationale instellingen.

Sommige aanslagen worden opgeëist door al- Shabaab, in andere gevallen gaat het om onbekende
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schutters. Onder de slachtoffers van deze aanslagen bevinden zich parlementsleden en regionale

bestuurders, politieke vertegenwoordigers en overheidsfunctionarissen, politieagenten, soldaten of

medewerkers van de inlichtingendiensten, reporters, humanitair personeel en soms ook gewone

burgers. Verschillende bronnen beschrijven het door al-Shabaab gepleegde geweld als

doelgericht. Naast de complexe aanslagen en doelgerichte moordaanslagen vinden er nog een aantal

andere incidenten plaats, meestal bomaanslagen en verder verschillende incidenten tussen

veiligheidsdiensten.

Uit dezelfde informatie blijkt voorts dat verschillende bronnen aangeven dat er maar een beperkte

opvolging en verslaggeving is van gewelddadige incidenten en van het aantal slachtoffers in Somalië,

waardoor een exhaustief overzicht niet mogelijk is. Betrouwbare statistieken over burgerslachtoffers zijn

niet beschikbaar. Het EHRM stelde in een arrest van september 2013 (EHRM, K.A.B. v. Sweden, no.

17299/12, van 5 september 2013) dan weer dat al-shabaab Mogadishu niet langer in handen had, dat er

geen frontlijngevechten of bombardementen meer plaatsvonden in de hoofdstad en dat het aantal

burgerdoden was gedaald. Zowel in het arrest van september 2013 als in een arrest van september

2015 (EHRM, R.H. v. Sweden, no. 4601/14, van 10 september 2015) kwam het EHRM tot het besluit dat

er geen sprake is van een reëel risico op een met artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling voor al

wie in Mogadishu aanwezig is. Ook de Immigration and Asylum Chamber van het Upper Tribunal van

het Verenigd Koninkrijk oordeelde in september 2014 (MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia CG

[2014] UKUT 00442 (IAC), United Kingdom: Upper TRibunal (Immigration and Asylum Chamber) van

10 september 2014) dat in het algemeen een persoon die een “gewone burger” is bij terugkeer naar

Mogadishu na een periode van afwezigheid geen reëel risico op vervolging of op schade zoals bedoeld

onder artikel 3 EVRM of artikel 15 c van de Kwalificatierichtlijn loopt. Het Upper Tribunal stelt verder dat

het aantal burgerslachtoffers in Mogadishu sinds 2011 gedaald is, voornamelijk omdat er einde kwam

aan de openlijke oorlogsvoering binnen de stad en al- Shabaab haar toevlucht neemt tot operaties tegen

zorgvuldig geselecteerde doelwitten. Het gerechtshof meent voorts dat men redelijkerwijs van een

gewone burger kan verwachten dat hij het persoonlijke risico slachtoffer te worden van een aanslag van

al-Shabaab kan verminderen door zones en instellingen te vermijden die als doelwitten van de

islamistische beweging kunnen aangeduid worden.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat, ondanks de hierboven beschreven veiligheidsrisico’s,

meerdere bronnen positieve ontwikkelingen signaleren in de hoofdstad zoals de heropleving van het

economische leven. De impact van het geweld is verder niet van dien aard dat het inwoners dwingt om

massaal Mogadishu te verlaten. In tegendeel, Somaliërs keren vanuit Kenia en de diaspora vrijwillig

terug naar Somalië, waaronder naar Mogadishu. In die mate zelfs dat de terugkeer van een groot aantal

Somaliërs in Mogadishu voor een financiële injectie zorgt en een verhoging van werkgelegenheid en

van basisvoorzieningen in het onderwijs en de gezondheidszorg, maar ook voor een stijging van de

grondprijzen en van de uitzettingen van IDP’s. Daarnaast blijkt dat er in Mogadishu sprake is van vele

handelszaken, gaande van platenwinkels tot apothekers, banken, benzinestations, …, van een

bloeiende bouwsector, een vrijetijdsleven met tieners die voetballen op Lidobeach, met restaurants

en internetcafés, met jongeren die koffie drinken of flaneren. Basisvoorzieningen zoals huisvuilophaal,

brandweer, elektriciteit zijn beschikbaar en het aantal schoolinschrijvingen is in een jaar tijd

verdrievoudigd.

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Mogadishu nog steeds problematisch en

ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de

asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus. Gelet

op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient evenwel

besloten te worden dat er in Mogadishu actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een

ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de rechtspleging
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Op 13 september 2016 legt de verwerende partij een aanvullende nota neer met betrekking tot de

betrouwbaarheid van documenten in Somalië. De bijkomende nota bevat “COI Focus: ‘Somalië:

betrouwbaarheid van (identiteits)documenten van 9 september 2016, Cedoca.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4 en

57/7bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).

3.1.1. De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt:

“Schending van artikel 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 op de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de huisvesting van de vreemdelingen, de schending van art. 1

A (2) van de internationale conventie op het statuut van de vluchtelingen van 28.07.1951, goedgekeurd

door de wet van 26.06.1953 en de schending van art. 1(2) van het Protocol op het statuut van de

vluchtelingen van 31.01.1967, goedgekeurd door de wet van 27.02.1967; schending van zorgvuldigheid-

en het redelijkheidsbeginsel ;

Doordat:

I. In hoofdorde: Verwerende partij oordeelde ten onrechte dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet kan worden erkend:

Verzoeker vreesde voor zijn leven omwille van problemen met Al Shabaab en is om deze reden

Somalië ontvlucht ;

Verweerster beweert ten onrechte dat verzoeker niet aannemelijk zou hebben gemaakt dat in zijn

hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève van 28 juli

1951 zou bestaan ;

Verzoeker stelt vooreerst ten onrechte dat verzoeker moeite zou gehad hebben om zich de periode van

terugtrekking van Al Shabaab uit Mogadishu te herinneren, evenals de datum waarop verzoeker zou

begonnen zijn regelmatig aan de troepen te verkopen ;

Wat betreft de terugtrekking van de Al Shabaab uit Yaqshid antwoordde verzoeker (zie gehoorverslag p

10:

“ik denk dat het eind 2011 was -2012. Nee, het was niet 2014, was het 2013? Was het 2014? Was het

eind 2013? Het was niet 2011. De troepen kwamen recent naar onze buurt, het was 2014, ik denk het,

ik ben niet zeker, maar je kan niet zeggen dat ze zich terugtrokken, ze zijn nog steeds in onze buurt.”

Wat betreft de terugtrekking van Al Shabaab uit heel Mogadishu, antwoordde verzoeker onmiddellijk

met het juiste antwoord “eind 2011 - begin 2012” (zie gehoorverslag p 10 - correcte datum zoals beaamt

door verweerster in de bestreden beslissing) ;

Het is dan ook ten onrechte dat verweerster stelt dat verzoeker pas na de pauze “het exacte jaar” van

de terugtrekking van Al Shabaab uit heel Mogadishu herinnerde ;

Ook uit het landenrapport van verweerster blijkt dat de terugtrekking van Al Shabaab begon in augustus

2011 en dat de volledige terugtrekking van Al Shabaab een feit was in mei 2012 (zie landenrapport

verweerster p 4) ;

Deze datum is echter verschillend voor het disctrict Yaqshid, aangezien diverse bronnen bevestigen dat

Al Shabaab ook april 2013 er nog steeds aanwezig is en dat ook begin 2014 nog sprake is van sterke

aanwezigheid van Al Shabaab binnen dit district (stukken 2-3) ;

Verzoeker is afkomstig van de wijk Yaqshid in de stad Mogadishu ;

Het landenrapport van verweerster vermeldt dienaangaande mbt de terroristische activiteiten (zie

landenrapport verweerster p 33 ev):

“Volgens de analyse van het BFA werden van januari tot juni 2015 verschillende districten “hevig”

getroffen door terroristische activiteiten met name Yaqshiid…(meer dan 30 voorvallen)

De districten Yaqshiid… behoren tot de hardst door terroristisch geweld getroffen gebieden van het hele

land. Als ook de gewapende conflicten met Al-Shabaab in rekening worden gebracht, behoren de

districten Yaqshiid… vermoedelijk tot de gewelddadigste plekken van Somalië…”

… inwoners van de districten Yaqshiid… ontvluchten de wijk naar andere stadsdelen…”

Het rapport bevestigt dat Al Shabaab sterk aanwezig is in het district Yaqshid (zie landenrapport

verweerster p 34) ;

De bewering van verzoeker dat Al Shabaab bij zijn vertrek nog steeds aanwezig zijn in zijn buurt, strookt

bijgevolg ook met de realiteit ;
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Gelet op de zeer complexe situatie is Mogadishu en in het district Yaqshid, is het bijgevolg niet vreemd

dat verzoeker even luidop nadenkt omtrent de juiste datum van terugtrekking van Al Shabaab uit zijn

regio ;

Verzoeker heeft bevestigd dat hij begon aan de troepen te verkopen op het moment dat hij toeliet dat er

voor zijn winkel een theehuisje werd opgezet ;

Verzoeker preciseerde vervolgens dat dit dient gesitueerd te worden rond april 2014;

Verzoeker werd een eerste maal bedreigd door Al Shabaab in maart 2015 ;

Gelet dat verzoeker zelf geen lid is van Al Shabaab kan hij natuurlijk niet weten waarom Al Shabaab pas

op dat moment besloot actie te ondernemen ;

Hierbij mag bovendien niet worden vergeten dat Yaqshid een groot district is (men spreekt van 235.284

inwoners in 2014-zie stuk 4) ;

Daarenboven moet worden gewezen dat Al Shabaab in 2014 verder uit Yaqshid werd verdreven ;

Zoals verweerster in haar rapport bevestigt, probeert Al Shabaab de situatie in gebieden die ze uit

handen heeft moeten geven te destabiliseren door hit-en-run aanslagen en asymmetrische

oorlogsvoering ;

Dit kan eveneens verklaren waarom Al Shabaab niet direct is opgetreden ;

Verzoeker ontving 2 dreigtelefoontjes ;

Een eerste telefonische bedreiging ontving verzoeker op 20 maart 2015 ;

Verzoeker bevestigde dat hij toch zou blijven verkopen aan de regeringstroepen ;

Verzoekers antwoord is begrijpelijk gelet op de toenmalige context waarin verzoeker verkeerde ;

Verzoeker bevestigde dat de winkel de “ de pilaar” van het leven van de familie van verzoeker (zie

gehoorverslag p 23) ;

Verzoeker zorgde ervoor dat zijn familie kon overleven door de inkomsten van de winkel ;

Om deze reden antwoordde verzoeker zeer impulsief dat hij toch zou verder verkopen aan de

regeringstroepen ;

Nadien besefte verzoeker dat hij inderdaad gevaar liep, doch vooraleer hij iets kon ondernemen volgde

reeds het tweede telefoontje (in april 2015) en de aanval op zijn huis dezelfde avond ;

In tegenstelling tot wat verweerster beweert, is het niet vreemd dat verzoeker geen hulp heeft gezocht

bij de Somalische troepen ;

Het UNHCR vermeldt in haar publicatie dd mei 2016 dat de autoriteiten in Mogadishu de burgers

onvoldoende bescherming kunnen bieden (zie stuk 5) :

“Furthermore, UNHCR considers that in relation to a proposed IFA/IRA for Somalis fleeing persecution

or serious harm by Al Shabaab, protection from the State is generally not available in Mogadishu even

though the city is under the control of government forces supported by AMISOM troops. This applies in

particular to Somalis who can be presumed to be on Al-Shabaab’s hit list.”

Daarenboven zijn de bedreigingen van Al Shabaab zeer snel geëscaleerd met dodelijke afloop;

Wat betreft de aanval op het huis van verzoeker en zijn familie, dient te worden benadrukt dat verzoeker

onmiddellijk op de vlucht is geslagen naar de buren en dat hij nadien pas heeft vernomen wat er

gebeurd was na het openen van het vuur op hun huis (schutters zijn vertrokken) ;

Gelet zijn directe vlucht is het dan ook begrijpelijk dat verzoeker steeds bleef herhalen dat op de deur

werd geklopt, dat er schoten werden gelost waarbij zijn broer en vader dodelijk werden getroffen en dat

de schutters nadien zijn vertrokken ;

Het is hierbij niet vreemd dat Al Shabaab niet binnen is gaan kijken opdat verzoeker daadwerkelijk zou

zijn geraakt ;

Al Shabaad wil voornamelijk angst creëren en is helemaal niet begaan met de vraag welke burgers

exact worden getroffen ;

Al Shabaab wist dat verzoeker met zijn familie in het huis woonde en toen zij hoorden dat er iemand

thuis was, openden de schutters onverbiddelijk het vuur ;

Gelet dat het huis slechts van tin was, dienden de schutters van Al Shabaab achteraf niet binnen te

controleren of de bewoners van het huis wel geraakt waren ;

Zelfs indien verzoeker zelf niet zou zijn getroffen, zou de dood van zijn familieleden bovendien een

voldoende signaal zijn ;

Daarenboven moet worden benadrukt dat Al Shabaab gebruik maakte van hit-en-run aanvallen in de

regio ;

Gelet op voorgaande dient bijgevolg te worden aangenomen dat de verklaringen van verzoeker over

deze aanval wel degelijk aannemelijk zijn ;

Verzoeker vluchtte naar het huis van de buren die hem verborgen hielden en hem inlichtten dat zijn

broer en vader bij de aanval waren omgekomen ;

Verzoeker besefte dat hij zo snel mogelijk diende te vluchten en diezelfde nacht sliep verzoeker in de

buurt van de Warshada Bastada, nabij de Spaghettifabriek ;

De volgende d ag vluchtte verzoeker naar een verwant in de Madbacadawijk en verbleef er twee weken;
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Verzoeker heeft over in dit gedeelte van zijn vlucht steeds coherente verklaringen afgelegd:

Zo verklaarde verzoeker eerst (zie p 17 gehoorverslag):

“Ik ben naar een buurhuis gegaan, ze hebben me daar verborgen….Ik ben van het huis weggegaan, die

nacht heb ik geslapen in een buurt dichtbij de Warshada Bastada, de Spaghettifabriek. De volgende

ochtend ben ik van dat huis naar een andere buurt gegaan in de Madbacade, er was een man, een

verwant die daar leefde…. Ik was in dat huis gedurende twee weken….”

Later herhaalde verzoeker het volgende (zie p 28-29):

“U zei dat de avond waarop uw vader en broer beschoten zijn, u bent gevlucht naar een huis, welk huis

was dat?

Ja dat is correct: wanneer ik ben gevlucht, ging ik naar een huis, het was een tijdje van ons huis, ik kon

mezelf daar niet vertrouwen, dan ben ik naar huis in de buurt van Washada Baastade gegaan.

U ging van uw huis naar een ander huis, welk huis was dat?

Het is onze buur, het is een huis in onze buurt.

En hoelang hebt u daar verbleven?

Ik was daar voor een paar uur; wanneer ik naar daar ging, zei ik verstop mij, ik was daar tot laat ’s

avonds en dan hebben ze me meegenomen naar de spaghettifabriek ;

En wanneer bent u dan naar Madbacada gegaan?

De volgende ochtend ging ik naar Madbacada

En hoelang bent u in Madbacada gebleven?

Ik was bij Madbacada voor ongeveer twee weken tot ik vertrok”

Op het einde van het verhoor werd verzoeker voor het eerst de vraag gesteld of Al Shabaab zijn familie

heeft benaderd na zijn vertrek (zie gehoorverslag p 27) ;

Verzoeker heeft hierbij naar alle waarheid geantwoord dat Al Shabaab zijn vrouw en zussen heeft

bedreigd en heeft gezegd dat de zussen met hen zouden moeten trouwen (zie gehoorverslag p 27)

Verzoeker heeft op 17 april 2015 Somalië verlaten ;

Verweerder twijfelt ten onrechte aan de recente herkomst van verzoeker ;

Zoals reeds hierboven werd uiteengezet, heeft verzoeker een duidelijk beeld gegeven van de situatie in

Yaqshid na de terugtrekking van Al Shabaab uit Mogadishu (zie hierboven) ;

Verzoeker heeft tijdens het gehoor duidelijk aangegeven dat Al Shabaab nog steeds aanwezig was in

Yaqshid, doch niet op een zichtbare manier en dat zij zich vooral schuldig maakten aan hit en run

aanvallen en geen face-to-face gevechten ;

De verklaring van verzoeker dat Al Shabaab zowel overdag als ’s avond gemaskerd rondliepen moet in

het licht van bovenvermelde situatieschets worden verstaan ;

Al Shabaab was niet op een zichtbare wijze aanwezig doch voerde aanvallen uit en bij deze aanvallen

zijn ze steeds gemaskerd ;

Verzoeker bevestigde dat er voortdurend incidenten waren, hetgeen kan verklaren waarom het voor

verzoeker niet eenvoudig was een concrete aanslag aan te halen, plaatsgevonden tot 2 jaar voor zijn

vertrek (zijnde dus vanaf maart 2013) ;

Verzoeker kon wel de locatie preciseren waar er tot zijn vertrek regelmatig ( hetgeen het moeilijk maakt

elke aanslag te dateren) explosies waren (zie gehoorverslag p 26) :

“Bommen: voor ik vertrok, waren de troepen in Maslakamp en de troepen aan de spaghettifabriek

komen samen aan de verzamelplaats waar ze het voedsel van elkaar nemen aan SOS. Op die plaats

komen ze samen, waren er altijd explosies.”

Verzoeker wist ook een concrete aanslag te vermelde die plaatsvond in 2014, nl de aanslag op een

garage Kookay, waarbij de eigenaar is omgekomen (zie gehoorverslag p 30) ;

Verzoeker vermeldde eveneens een van de plaatsen waar Al Shabaab de laatste 2 jaar opereerden en

meldde een incident dat plaatsvond op de Suuqa Hohala aan het transportstation in 2014 (zie

gehoorverslag p 15) :

“De laatste 2 jaren waren erger. Al Shabaab wou de macht hebben en die mannen wilden hen

verdrijven. Zij waren in de buurt die is genaamd Godeey, dat is na onze buurt. Ze organiseerden de

aanvallen van deze buurt, ze zijn niet fysiek aanwezig, maar ze nemen de aanslag van die buurt naar de

regeringstroepen. Een nacht wanneer ik op de markt was, twee soldate waren vermoord en hun wapens

waren geconfisqueerd.”

Verzoeker herinnert zich ook volgende zeer concrete incidenten:

- Eind september 2012 werd de journalist A. M. A. met een mes gedood toen hij een bezoek bracht aan

de Suuqa Holaha

- Midden augustus 2014 werd een lid van Al Shabaab met de naam N. B. doodgeschoten door de politie

bij een beschieting tussen SOS en suuqa Holaha

- Midden juli 2014 werd S. W.E doodgeschoten door een gewapende groep, niet ver van de Suuqa

Holaha

- Begin mei 2014 werd N. C.N S. gedood dichtbij de Suuqa Holaha.
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Ze werd ontvoerd uit haar huis, verkracht en vermoord. Ze was een goede studente en studeerde

medicijnen. Ze behoorde tot dezelfde subclan als verzoeker

- Begin 2014 werd er een aanslag gepleegd op de toenmalige burgemeester M. H. J., niet ver van het

Carafaad ziekenhuis

- Midden 2013 was er een ontploffing dichtbij de garage M. T. waarbij een politieman A. D. J. omkwam

samen met vier anderen oa ook een schoenpoetser

- Midden 2013 waren een grote gevechten tussen Amisom en Al Shabaab. Hierbij vielen 3 doden en 9

gewonden

De opsomming van bovenvermelde gedetailleerde incidenten tonen aan dat verzoeker wel degelijk tot

zijn vertrek in Yaqshid (in de Suuqa Holaha) heeft verbleven ;

Verzoeker wist ook te vertellen welke persoon aan de macht was in Yaqshid op moment van vertrek (zie

gehoorverslag p 25) ;

Verzoeker heeft bovendien enkele bijkomende documenten bekomen waaruit blijkt dat hij ook recent in

Mogadishu/Somalië heeft verbleven, nl een medisch attest dd 19/07/2013, evenals een factuur van de

gsmmaatschappij (zie stuk 6-7) ;

Gelet hetgeen hierboven werd uiteengezet, dient niet te worden getwijfeld aan de recente herkomst van

verzoeker en aan diens problemen met Al Shabaab ;

Toepassing van artikel 57/7bis van de wet van 15 december 1980

Gelet dat verzoeker reeds in het verleden het slachtoffer werd van vervolging, dient bijgevolg toepassing

gemaakt te worden van artikel 57/7bis van de wet van 15 december 1980 dat het volgende stelt :

“De Commissaris-generaal beschouwt het feit dat een asielzoeker reeds werd vervolgd, reeds ernstige

schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke

schade, als een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige

schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade

zich niet opnieuw zal voordoen en dat ze niet op zich een gegronde vrees voor vervolging uitmaken”

Deze Belgische regelgeving beantwoord aan de kwalificatierichtlijn 2004/83 die bepaalt dat wanneer

blijkt dat iemand reeds in het verleden werd vervolgd, dit een ernstige aanwijzing vormt van ook in de

toekomst te zullen worden vervolgd;

Dat het in casu bijgevolg aan verweerster is om aan te tonen dat dergelijke vervolgingen zich in de

toekomst niet meer zullen voordoen (RvV 23 oktober 2009, nr 33 137 en RvV 12 november 2009 nr

34018);

Bovendien moet een asielzoeker ook geen uitsluitsel of waterdicht bewijs leveren van de vervolging die

hij vreest in de toekomst (of van de vervolgingsfeiten in het verleden).

Volgens de UNHCR note on burden and Standard of Proof in Refugee Claims is het niveau van bewijs

dat dient gehaald te worden de "redelijke mogelijkheid" dat de vervolging zich zal voordoen (« To

establish « well-foundedness », persecution must be proved to be reasonably possible.")- Waarbij dient

rekening gehouden te worden met feitelijke overwegingen, zijnde de persoonlijke omstandigheden van

de asielzoeker alsook de situatie in het land van herkomst ;

Wat betreft de persoonlijke omstandigheden stelt UNHCR dat dient rekening gehouden te worden met

de achtergrond, ervaringen, persoonlijkheid en elke andere factor die hem of haar aan vervolging kan

blootstellen ;

Meer in het bijzonder wordt gewezen op het feit dat vervolgingsfeiten die men in het verleden reeds

heeft meegemaakt zwaar wegen ten voordele van een positieve inschatting van het toekomstig risico

(Overweging die ook teruggevonden wordt in art. 4,4 Kwalificatierichtlijn en art. 57/7 bis

Vreemdelingenwet.) ;

Verblijfalternatief elders in Mogadishu

Uit voorgaande blijkt duidelijk dat verzoeker door de intense activiteiten van Al Shabaab in het district

Yaqshid niet naar zijn district van herkomst zal kunnen terugkeren ;

Verweerster heeft hierbij onderzocht of verzoeker zich elders in Mogadishu zou kunnen vestigen ;

Wat betreft het binnenlands vluchtalternatief bepaalt artikel 8 van de Kwalificatierichtlijn het volgende:

“1. Als onderdeel van de beoordeling van het verzoek om internationale bescherming kunnen de

lidstaten vaststellen dat een verzoeker geen behoefte heeft aan internationale bescherming, indien er in

een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees bestaat voor vervolging of geen reëel risico

op ernstige schade, en van de verzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij in dat

deel van het land blijft

2. Bij de beoordeling of een deel van het land van herkomst aan de in lid 1 genoemde voorwaarden

voldoet, houden de lidstaten bij hun beslissing over het verzoek rekening met de algemene

omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker op

het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen.”

Wat betreft de bewijslast bepaalt het UNHCR :
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“In accordance with general principles of the law of evidence, the burden of proof lies with the Member

State to demonstrate that there is an internal protection alternative in conformity with the requirements of

Article 8 (1) and (2) QD”

Conform het UNHCR dient bij het onderzoek naar het bestaan van een intern vluchtalternatief een

tweevoudige analyse te worden gemaakt1 :

1 UNHCR: Guidelines on international protection: “Internal Flight or Relocation Alternative” within the

Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees

- Enerzijds een analyse van de relevantie: Is het gebied praktisch, veilig en op legale wijze toegankelijk

voor betrokkene? Kunnen de niet-statelijke vervolgingsactoren verzoeker ook op deze plaats opsporen

en vervolgen? Zal de betrokkene ter plaatse blootgesteld worden aan vervolging of andere ernstig leed?

- Anderzijds een analyse van de redelijkheid: Kan de verzoeker een redelijk normaal leven leiden zonder

onnodige ontbering ;

Wat betreft de analyse van de relevantie dient gewezen worden op meerdere zaken: enerzijds is er de

onveiligheid in Mogadishu waarbij heel vaak burgers worden getroffen en anderzijds het risico van

vervolging voor teruggekeerde vluchtelingen;

Wat betreft de onveilige situatie zegt het landenrapport van verweerster dat de veiligheidssituatie in

Mogadishu “onverminderd fragiel’ is en preciseert dat “Al Shabaab in Mogadishu, evenals voorgaande

jaren, in staat blijft om regelmatig aanslagen uit te voeren.

Het geweld in Mogadishu is echter niet uitsluitend afkomstig van Al-Shabaab. Ook conflicten van tribale

of zakelijke aard leiden regelmatig tot gewelddadige incidenten (zie landenrapport verweerster p 19) ;

Het rapport vervolgt dat verschillende bronnen bevestigen dat er in Mogadishu wekelijks meerdere grote

en kleine aanslagen plaatsvinden, dat de incidenten er frequenter zijn dan in andere steden en dat de

grote aanvallen couranter zijn ;

Heel vaak vallen hierbij burgerslachtoffers, hetzij bij de aanslagen door Al Shabaab, hetzij door

confrontaties tussen de Somalische strijdkrachten en Al Shabaab, tussen het leger en clanmilities, van

gevechten tussen Somalische militairen over de controle van checkpoints en van conflicten tussen clans

(zie landenrapport verweerster p 20) ;

Verzoeker legt ter exemplatieve titel enkele internetartikelen neer waaruit onder meer blijkt dat er heel

vaak zeer aanzienlijke aantallen burgers gekwetst geraken bij de diverse aanslagen in Mogadishu ( blijkt

eveneens uit de opsomming van gewelddadige incidenten in het landenrapport van verweerster);

Het landenrapport van verweerster bevestigt dat oa Al Shabaab doelbewust burgers viseert en en tracht

de gebieden die werden prijsgegeven tracht te destabiliseren door middel van “attacks on civilians in

high-intensity bombings ;

Het landenrapport van verweerster citeert eveneens een rapport van de VN dd eind september 2015 dat

de aanslagen en de complexe terreuroperaties van Al Shabaab de burgerlijke bevolking

“dispropotionnaly” treft, ook in Mogadishu (zie landenrapport van verweerster p 30) ;

Het landenrapport vermeldt dat er sinds 2016 een wijziging is in de doelwitten van Al Shabaab waarbij

zij in toenemende mate burgers willen treffen ;

Het rapport van het EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE dd 02/2016 benadrukt eveneens de

enorme impact van het geweld in Mogadishu op de burgerbevolking (zie stuk 11):

“UNHCR in Somalia, interviewed by DIS in May 2015, noted on the impact of the violence on the

population: ‘In Mogadishu the SFG continues to face significant challenges in providing basic security to

its populations. Thus the reality on the ground, as reported by observers, remains that civilians are

injured and killed every week in targeted attacks by gunmen, or attacks involving IEDs and grenades.

The continued high number of security incidents, including targeted killings of journalists, judiciary,

government officials and others, and fighting between government forces and affiliated militias still

dominant in parts of the city illustrate these challenges

Daarenboven moet worden gewezen op het feit dat terugkeerders een bijkomend risico lopen en op het

algemeen ambtsbericht van het Nederlands ministerie van buitenlandse Zaken dd december 2014 dat

bevestigt (zie stuk 8):

“Terugkeerders worden volgens meerdere bronnen in de regel als zodanig herkend door hun (westers)

gedrag, kleding, bezittingen, hun oogopslag of accent, ook als ze bijvoorbeeld maar een half jaar zijn

weggeweest. Op subtiele wijze kunnen ze zich in Somalische ogen onderscheiden van mensen die al

sinds jaar en dag in het gebied wonen. Mede vanwege de communicatieve cultuur in Somalië (zie ook

paragraaf 1.1.4 over Al-Shabaab) kan bekend raken dat iemand is teruggekeerd.

Hierdoor lopen ze het risico door Al-Shabaab als terugkeerder te worden herkend en te worden

beschuldigd van verraad of spionage.622 Daarom mijden terugkerende Somaliërs over het algemeen

gebied dat onder controle staat van Al-Shabaab, zelfs als hun clan daar vandaan komt.”

Een recent artikel dd 8 april 2016 beaamt de hierboven vermelde stelling en bevestigt eveneens dat

zelfs indien de autoriteiten de macht hebben, onvoldoende bescherming kunnen bieden (zie stuk 9):
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“…Het ambtsbericht geeft echter tegelijkertijd aan dat terugkerende Somaliërs die langere tijd in Europa

hebben gewoond ‘voor iedereen, dus ook voor Al-Shabaab, herkenbaar’ zijn.

Vervolgens wordt opgemerkt dat ‘verwesterlijking door Al-Shabaab vrijwel automatisch geassocieerd

wordt met werken voor de overheid of voor buitenlandse organisaties’. Oftewel, zij worden door

iedereen herkend als terugkeerders uit het westen, welke door Al-Shabaab vrijwel automatisch worden

geassocieerd met de overheid en zijn dus het doelwit van Al-Shabaab. Een omstandigheid welke

terugkeerders expliciet niet zelf in de hand hebben. Overigens worden terugkerende vrouwen sneller

herkend dan mannen. Daarbij staat tegelijkertijd in het ambtsbericht dat de defacto autoriteiten in

Somalië de bevolking, en ook overheidsdienaren, onvoldoende kunnen beschermen tegen Al-Shabaab.

Letterlijk staat er op pagina 43:

"De slechte situatie is er zeker ook aan te wijten dat de zwakke overheid niet of nauwelijks territoriale

controle heeft over grote delen van het land en omdat het er in de rest van het land onvoldoende in

slaagt de bevolking te beschermen tegen groepen en personen die wèl verantwoordelijk zijn voor veel

van de schendingen. Dat zijn met name Al-Shabaab en daaraan geaffilieerde groepen; zij worden in de

genoemde resolutie dan ook beschuldigd van “ernstige en systematische mensenrechtenschendingen”.

Kortom, er staat dus in dit ambtsbericht dat terugkerende Somaliërs die langere tijd in het westen

hebben verbleven vrijwel automatisch geassocieerd worden met personen die werken voor de overheid

of voor buitenlandse organisaties. Ook staat er dat juist deze personen (die geassocieerd worden met

de overheid en/of buitenlandse organisaties) het doelwit zijn van Al- Shabaab. Tenslotte staat er dat de

defacto autoriteiten betrokkenen ook in gebieden die door de defacto autoriteiten gecontroleerd worden,

onvoldoende kunnen beschermen tegen aanslagen van Al-Shabaab. Hiermee is dus duidelijk dat

terugkerende Somaliërs die langere tijd in het westen hebben verbleven, gevaar lopen bij terugkeer.”

Ingeval toch zou worden geoordeeld dat een verblijfsalternatief voor verzoeker elders in Mogadishu als

relevant zou worden aanzien, quod non, dient te worden geoordeeld dat dit verblijfsalternatief de

redelijkheidstoets niet zal doorstaan, aangezien verzoeker in zeer slechte levensomstandigheden zal

terechtkomen ;

In haar recente publicatie van mei 2016 heeft het UNHCR zich ook uitgesproken over een

verblijfsalternatief in Mogadishu (zie stuk 5):

“For UNHCR’s position on the availability of an internal flight or relocation alternative (IFA/IRA) in

southern and central Somalia, UNHCR refers to its International Protection Considerations with Regard

to People Fleeing Southern and Central Somalia.

In relation to the availability of an IFA/IRA in Mogadishu in particular, UNHCR recalls that where an

applicant for international protection has a well-founded fear of persecution at the hands of the State and

its agents, there is a presumption that consideration of an IFA/IRA is not relevant for areas under the

control of the State.

Furthermore, UNHCR considers that in relation to a proposed IFA/IRA for Somalis fleeing persecution or

serious harm by Al Shabaab, protection from the State is generally not available in Mogadishu even

though the city is under the control of government forces supported by AMISOM troops. This applies in

particular to Somalis who can be presumed to be on Al-Shabaab’s hit list.

For applicants for whom an IFA/IRA in Mogadishu has been deemed relevant, the reasonableness of

the proposed IFA/IRA must be assessed. In this regard UNHCR considers that particular attention must

be given to the extent to which the applicant can expect to receive genuine support from his or her

immediate family or clan in the context of the general weakening of traditional protection mechanisms;

availability of basic infrastructure and access to essential services in the proposed area of relocation;

access to shelter in the proposed area of relocation; and the presence of livelihood opportunities.

Where the proposed area of relocation is an urban area where the applicant has no access to

preidentified accommodation and livelihood options, and where he/she cannot be reasonably expected

to fall back on meaningful support networks, the applicant will likely find himself or herself in a situation

comparable to that of urban IDPs. Under these circumstances, to assess the reasonableness of the

IFA/IRA, adjudicators need to take into account the scale of internal displacement in the area of

prospective relocation and the living conditions of IDPs in the location, as well as the fact that many

IDPs are exposed to various human rights abuses, including forced evictions.”

De familie van verzoeker is afkomstig van en verblijft nog steeds in Yaqshid ;

Verzoeker zal elders in Mogadishu niet kunnen steunen op hun hulp ;

Verzoeker en zijn gezin hebben geen banden met de andere districten van Mogadishu, aangezien zij

steeds in Suuqa Hohala hebben verbleven ;

Bovendien moet rekening worden gehouden dat de vader en broer van verzoeker overleden zijn, zodat

de moeder van verzoeker alleen dient in te staan voor het gezin ;

Zoals hierboven werd uiteengezet, moet op ernstige wijze worden onderzocht of het redelijk zou zijn te

verwachten dat verzoeker zich elders in Mogadishu zou vestigen ;
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Hierbij moet gekeken worden naar de concrete situaties van de IDP’S in Mogadishu, gelet dat verzoeker

en zijn gezin steeds binnen hun district hebben geleefd en geen banden hebben buiten dit district ;

Hierbij moet gewezen worden op de zeer slechte situaties van de IDP’s ;

Het UNHCR zegt in haar rapport dd mei 2016 (zie stuk 5)

“Living conditions in IDP settlements are reported to be deplorable and durable solutions are

unattainable for most IDPs under current circumstances. IDPs are also reported to face serious food

insecurity, with many being above the emergency threshold for malnutrition; the situation is reportedly

exacerbated by an ongoing drought.“

“Individuals’ families and clans are reportedly their most important support structures and a means of

obtaining access to basic necessities, such as accommodation and food. However, the capacity of clans

to provide such support has reportedly been overstretched, leaving many families and clan networks

unable to respond to the needs of their displaced relatives.

Members of minority clans often lack vital protection and suffer pervasive discrimination. The same

applies to others who, being displaced, find themselves outside their normal social clan structures and

unable to rely on the protection and support generally extended by such social networks”

Een groot probleem betreft de gedwongen uitzettingen (ook geciteerd in de bestreden beslissing die

wijst op de stijging van de uitzettingen van de IDP’s) (zie stuk 5);

“In 2015, there was reportedly a significant increase in forced evictions of IDPs from public and private

lands and buildings in many cities and towns in Somalia, including Mogadishu, Kismayo, Baidoa,

Galkayo, Bosasso, Hargeisa or Luuq. Over 116,000 people were reported to have been forcibly evicted

during the first eight months of 2015. The majority of these evictions were reported to be unlawful,

notably due to lack of adherence to due process and the provision of adequate alternatives. Most

evictees in Mogadishu were reportedly forced to move to the outskirts of the city where security is a

serious concern, rights violations are pervasive, living conditions in settlements dire and access to basic

services is very limited.

Forced evictions have exacerbated the humanitarian and human rights situation for Somali IDPs. Both

the authorities and private individuals are reported to instigate forced evictions.

Forced evictions have also reportedly been used by “a multitude of actors” as “a tactic of warfare in

order to obtain and exert control”

Recente getuigenissen uit Mogadishu bevestigen dat ze een jaar na hun terugkeer nog steeds geel hulp

hebben gekregen en dat zij met zeer zware levenscondities worden geconfronteerd:

zij hebben geen onderdak, hebben geen toegang tot de gezondheidszorg en hebben een gebrek aan

voedsel en een gebrek aan scholing voor de kinderen (zie stuk 11-12-13) ;

Het recente rapport betreffende de situatie van IDP’s in Mogadishu dd april 2016 bevestigt de

schrijnende situatie wat betreft gezondheidszorg, behuizing, scholing, etc…(zie stuk 13)

Enkele bemerkingen uit bovenvermeld rapport (zie stuk 13):“p 7

The current sanitation situation in Mogadishu is largely inadequate and does not meet Sphere

standards. Authorities, supported by the WASH cluster and its members, should gradually address this

to improve access to adequate sanitation for people living in informal settlements. Access to health as

well as education for IDPs, both primary and secondary school, needs serious attention, given that only

one third of the IDP children in settlements are able to attend school, mostly Madras. A strategic

approach to enhance both access to schools as well as abilities to attend school is required and needs

to address the three main obstacles quoted: family reasons, affordability and lack of accessible school

facilities. In addition, shelter standards need to be improved to meet Sphere standards. Such

improvements should all be pursued with a longerterm view to gradually improve the living conditions

towards a durable solution

Among target groups, the IDP population presents the poorest health situation and also reports

difficulties in accessing health services “According to the focus group discussions, the following factors

affect the safety and security of IDPs: insecure and forced eviction processes; exposure to risk due to

the location of settlements, as IDPs often live close to areas with military presence which may result in

increased risk of attacks, as well as visits from militia wearing government uniforms; poor infrastructure

in the settlements, including badly constructed shelters with no walls or roofs, and latrines which are too

far to reach safely especially at night; as well as lack of personal documentation and ensuing risks of

arbitrary arrest, especially for children and youth”

In het rapport wordt eveneens benadrukt dat de situatie ter plaatst voortdurend wijzigt (zie stuk p 14,

zodat een actuele beoordeling van de situatie nodig is(dit is een beoordeling op het moment van de

behandeling dit dossier tijdens de beroepsprocedure ) , hetgeen in casu niet gebeurd is aangezien het

landenrapport van verweerster enkel de situatie tot februari 2016 beschrijft ;

Daarenboven wijst ook het rapport van verweerster op de miserabele en onveilige

levensomstandigheden van de IDP’s in overbevolkte, onveilige en onhygiënische kampen (zie

landenrapport verweerster p 41);
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Besluit.

Verzoeker verwijst naar hetgeen hierboven werd uiteengezet waaruit duidelijk blijkt dat verzoeker

aannemelijk heeft gemaakt dat in zijn hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de

Conventie van Genève van 28 juli 1951 bestaat en dat bijgevolg dient te worden besloten dat

verzoekster wel degelijk de vluchtelingenstatus dient te worden toegekend ;

In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, kan verzoeker zich niet elders vestigen ;

II. In ondergeschikte orde: Ingeval zou worden geoordeeld dat de status van vluchteling niet zou kunnen

worden toegekend, quod non, komt verzoeker in aanmerking voor de subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet :

ALGEMENE WETS-EN VERDRAGSBEPALINGEN:

-Artikel 48/4§1 van de vreemdelingenwet vermeldt het volgende:

“de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt”

Artikel 48/4§2 van de vreemdelingenwet verduidelijkt dat: ernstige schade bestaat uit :

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict ;

BEOORDELING IN CONCRETO

-Wat betreft de toepassing van artikel 48/4§2c, stelt verzoeker dat er wel degelijk sprake is van een

binnenlands gewapend conflict ;

Verzoeker verwijst dienaangaande naar het arrest van het Hof van Justitie dd 30 januari 2014 waarin

wordt bepaald dat een “binnenlands gewapend conflict” betrekking heeft op een situatie waarin de

reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen,

of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden en dat de vaststelling dat een

gewapend conflict bestaat niet afhankelijk hoeft te worden gesteld van de intensiteit van de gewapende

confrontaties, van het organisatieniveau van de strijdkrachten of van de duur van het conflict (HvJ 30

januari 2014, C 285/12, Diakité) ;

Hierbij is er sprake van regelmatig geweld tussen de troepen van Somalië, de vredestroepen AMISOM

en Al-Shabab en andere milities,doch (zie p 13 landenrapport verweerster), ook geweld tussen

rivaliserende clans/warlords ;

Er is wel degelijk sprake van een binnenlands gewapend conflict in de regio , waarvan ook burgers het

slachtoffer zijn (zie hetgeen hierboven werd uiteengezet) ;

Het UNCHR heeft deze zienswijze bevestigd in haar publicatie van januari 2014 waarin zij stelt dat (zie

stuk 14):

“The security situation in some areas of Southern and Central Somalia has improved to some extent in

comparison to the situation at the time of issuance of the 2010 Guidelines. However, the situation in

Somalia continues to be qualified as a noninternational armed conflict. Armed clashes continue outside

of Mogadishu and in rural areas in Southern and Central Somalia which remain under AlShabaab

control. In addition, areas under the control of the SFG, including Mogadishu, are often affected by

attacks and other forms of violence. As documented by many sources, military operations in Southern

and Central Somalia continue to result in civilian casualties, with civilians being killed and wounded by

crossfire in the context of armed clashes and by improvised explosive devices (IEDs) and grenade

attacks”

Het rapport van het EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE dd 02/2016 benadrukt de enorme impact

van het geweld in Mogadishu op de burgerbevolking (zie stuk 15):

“UNHCR in Somalia, interviewed by DIS in May 2015, noted on the impact of the violence on the

population: ‘In Mogadishu the SFG continues to face significant challenges in providing basic security to

its populations. Thus the reality on the ground, as reported by observers, remains that civilians are

injured and killed every week in targeted attacks by gunmen, or attacks involving IEDs and grenades.

The continued high number of security incidents, including targeted killings of journalists, judiciary,

government officials and others, and fighting between government forces and affiliated militias still

dominant in parts of the city illustrate these challenges.”

Verzoeker is afkomstig van de wijk Yaqshid in de stad Mogadishu ;



RvV X - Pagina 14

Het landenrapport van verzoekster vermeldt dienaangaande mbt de terroristische activiteiten (zie

landenrapport verweerster p 33 ev):

“Volgens de analyse van het BFA werden van januari tot juni 2015 verschillende districten “hevig”

getroffen door terroristische activiteiten met name Yaqshiid…(meer dan 30 voorvallen)

De districten Yaqshid… behoren tot de hardst door terroristisch geweld getroffen gebieden van het hele

land. Als ook de gewapende conflicten met Al-Shabaab in rekening worden gebracht, behoren de

districten Yaqshid… vermoedelijk tot de gewelddadigste plekken van Somalië…”

… inwoners van de districten Yaqshid… ontvluchten de wijk naar andere stadsdelen…”

Het rapport bevestigt dat Al Shabaab sterk aanwezig is in het district Yaqshiid (zie landenrapport

verweerster p 34) ;

Het rapport van het EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE dd 02/2016 benadrukt de blijvende

invloed van Al Shabaab in Mogadishu:

“An International organisation working in South-Central Somalia, interviewed by DIS in May 2015

remarked: ‘Mogadishu was officially cleared of Al-Shabaab a long time ago but still attacks occur on a

regular basis. Al-Shabaab maintains a clandestine presence in Mogadishu and all towns in S/C Somalia.

Al-Shabaab is able to demand taxes in the areas it controls but also in all other areas, including towns

with AMISOM/SNAF presence. Even in Mogadishu Al-Shabaab taxes markets and traders. This is

particularly the case for businesses that require goods and services from other parts of Somalia, so that

a relationship with Al-Shabaab is necessary for the business to be conducted’;

Het UNHCR vermeldt in haar publicatie dd mei 2016 dat de autoriteiten in Mogadishu de burgers

onvoldoende bescherming kunnen bieden (zie stuk 5) :

“Furthermore, UNHCR considers that in relation to a proposed IFA/IRA for Somalis fleeing persecution

or serious harm by Al Shabaab, protection from the State is generally not available in Mogadishu even

though the city is under the control of government forces supported by AMISOM troops. This applies in

particular to Somalis who can be presumed to be on Al-Shabaab’s hit list.”

Verzoeker wijst voor het overige naar hetgeen eerder werd vermeld mbt de zware tol voor de

burgerbevolking in het gewapend conflict ;

Gelet dat er sprake is van een gewapend conflict dient toepassing gemaakt te worden van artikel 48/4§2

c) van de vreemdelingenwet en is er in Mogadishu ernstige bedreiging van het leven of de persoon van

verzoeker als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict, zodat aan verzoeker de subsidiaire bescherming moet worden toegekend ;

-Ingeval zou geoordeeld worden dat er in casu geen sprake zou zijn van een gewapend conflict conform

deze wetsbepaling, quod non, dan dient wel toepassing gemaakt te worden van artikel 48/4§2 b) van de

vreemdelingenwet ;

Artikel 48/4§2 b) van de vreemdelingenwet stemt inhoudelijk overeen met artikel 3 EVRM dat bepaalt

dat ‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende

behandelingen of bestraffingen” ;

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari

2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218) ;

Verzoekster citeert de vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin de

draagwijdte van de verdragsbepaling reeds meermaals uitvoerig werd verduidelijkt (o.m. RVV nr 56 203

van 17 februari 2011, RVV, nr. 81 582 van 23 mei 2012) :

‘Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen,

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd

zijn met artikel 3 van het EVRM.

In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar

dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, §75 en de arresten waarnaar wordt

verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66).

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht,

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari

2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk,

§108 in fine).
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Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005,

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996,

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100).

Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een

instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie:

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen

waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een

verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4

december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005,

Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68).

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132).

In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het bestaan aantoont van

andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door artikel 3

van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in het licht van het

relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van bestemming wat

de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah

Sheekh/Nederland, § 148).

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft,

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine).

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om t

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en

Griekenland, § 366).

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76;

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België.

Verzoeker loopt louter door zijn aanwezigheid' in Mogadishu het risico slachtoffer te worden van

'willekeurig geweld' in die stad ;

Verzoeker verwijst opnieuw naar de onveiligheidssituatie in Mogadishu (zie hierboven);

Daarenboven moet opnieuw worden gewezen op het feit dat terugkeerders een bijkomend risico lopen

en dat de autoriteiten die de macht hebben, onvoldoende bescherming kunnen bieden:

Ook verwijst verzoeker naar hetgeen hierboven werd vermeld mbt tot de zeer inhumane

omstandigheden waarin verzoeker zal terechtkomen ingeval hij zou worden teruggestuurd naar

Mogadishu wegens o a een gebrek aan sanitair, voedsel, degelijk onderdak etc (zie hierboven) Ingeval

verzoekster niet zou in aanmerking komen voor het vluchtelingenstatuut, quod non, dan dient zij

bijgevolg om bovenvermelde redenen zeker voor de subsidiaire bescherming in aanmerking te komen;”

3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) beschikt inzake beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn

geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak

doet over de grond van het geschil (zie hiervoor het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State

en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.

2479/001, 95). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met

al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve

opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet

toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier,
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herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van de verzoekende partij in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom

de verzoekende partij al dan niet beantwoordt aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning, respectievelijk toekenning, vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de

waarheid vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, reissued Geneva,

december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen geen

hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts

worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, a.w., nr.

204). Het is de taak van de asielzoeker om de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Het is de taak van de

asielinstanties om in het licht van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete

omstandigheden van de zaak te onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het

Vluchtelingenverdrag) en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of dat de betrokkene een reëel risico op

ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging

of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te

toetsen. Het moet gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

3.2.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

De verzoekende partij verklaart dat zij in Somalië problemen gekend heeft omdat zij door Al-Shabaab

bedreigd en beschoten werd daar zij sigaretten en voedingswaren verkocht aan leden van de

regeringstroepen. In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat ze correct geantwoord heeft

wanneer Al-Shabaab uit heel Mogadishu verdween. Met verwijzing naar de landeninformatie,

opgenomen door de verwerende partij in het administratief dossier, stelt de verzoekende partij dat haar

niet kan verweten worden dat ze het exacte jaar niet kent wanneer Al-Shabaab uit haar wijk verdwenen

is. Immers uit de landeninformatie blijkt dat Al-Shabaab nog vaak binnendringt in haar district en ’s

nachts haar invloed kan vergroten.

In casu acht de Raad het asielrelaas van de verzoekende partij ongeloofwaardig omwille van

onderstaande redenen. Ten eerste omdat de verzoekende partij niet duidelijk kan aangegeven sinds

wanneer de regeringstroepen naar haar winkel kwamen. In dit verband wijst de Raad ervoor eerst op

dat de vraag, die aan de verzoekende partij gesteld werd, de volgende is: “sinds wanneer komen de

overheidstroepen naar uw winkel?” Hierop antwoordde de verzoekende partij: “De troepen kwamen na

Shabaab wegging. Er was een klein checkpoint dichtbij, zij kwamen naar een theehuisje, daarom

kwamen ze ook naar mijn winkel. Ze gaan naar het theehuisjes normaal.” Vervolgens werden er een

aantal vragen over het theehuisje gesteld, waarna de protection officer een precisering vroeg: “U zei dat

de regeringtroepen naar uw winkel kwamen wanneer Al-shabaab zich terugtrok, wanneer was dit, in

welk jaar?” Hierop repliceerde de verzoekende partij: “Wanneer Al Shabaab wegging? Ja Ik denk dat

het eind 2011 was-2012. Nee het was niet 2011- 2012, het was niet 2014, was het 2013? Was het

2014? Was het eind 2013? Het was niet 2011. De troepen kwamen' recent naar onze buurt, het was

2014, ik denk het, ik ben niet zeker, maar je kan niet zeggen dat ze zich terugtrokken, ze zijn nog steeds

in onze buurt.

En wanneer is Al Shabaab weggegaan van heel Mogadishu?
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Ik denk dat het begin 2012 was, eind 2011 denk ik.

Kan u mij uitleggen waarom u het zo moeilijk hebt om te herinneren wanneer de regeringstroepen naar

uw winkel kwamen?

Waarom ik de data niet kan herinneren, omdat ik niet iemand ben die naar de radio luistert, ik ben geen

schrijver, dat is waarom.

Was u de enige persoon die werkte in de winkel?

Ja.” (zie gehoorverslag p. 9 en 10).

Voorts blijkt uit het gehoorverslag dat de verzoekende partij, nadat er een pauze van 30 minuten

geweest is, wel weet wanneer de regeringstroepen voor het eerst gekomen zijn, met name de vierde

maand van 2014 (gehoorverslag p. 24). De verzoekende partij verklaart dat de regeringstroepen

begonnen te komen wanneer zij aan een vrouw toelating gegeven had om thee voor de winkel te

verkopen. Vervolgens verklaart de verzoekende partij dat Al-Shabaab Mogadishu verliet in 2011

(gehoorverslag p.26).

Uit hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat de protection officer trachtte te achterhalen wanneer de

verzoekende partij voor het eerst in contact kwam met de overheidstroepen in haar winkel. Het gegeven

dat de verzoekende partij oorspronkelijk niet kon vermelden in welk jaar de regeringstroepen voor het

eerst naar haar winkel kwamen, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar asielrelaas. Deze

vraag is relevant, daar het immers betrekking heeft op de kern van haar asielrelaas. Volgens haar

verklaringen zijn haar problemen begonnen nadat de overheidstroepen goederen in haar winkel

kochten. De verzoekende partij gaf immers zelf aan dat haar district voorheen beheerst werd door Al-

Shabaab. Voorts gaf de verzoekende partij ook aan dat ze door Al-Shabaab bedreigd werd omdat ze

winkelwaren aan de overheidstroepen verkocht in haar winkel. Daarenboven had de verzoekende partij

op pagina 9 van haar gehoor ook reeds gesproken over de vrouw die thee verkocht voor haar winkel,

maar op geen enkele wijze heeft de verzoekende partij op dat moment verklaard dat de

regeringstroepen ten gevolge hiervan ook naar haar winkel begonnen te komen. In tegendeel, de

verzoekende partij verklaarde dat dit gebeurde op het moment dat Al-Shabaab Mogadishu hadden

verlaten. Bijgevolg bevatten de beweringen van de verzoekende partij tijdens hetzelfde gehoor ook

ernstige tegenstrijdigheden omtrent het jaartal dat de regeringstroepen naar haar winkel zijn gekomen.

Dergelijke tegenstrijdigheden over eenvoudige zaken, die overigens tot de kern van haar asielrelaas

behoren, ondergraven de geloofwaardigheid van deze loutere beweringen. Dergelijke tegenstrijdigheden

kunnen niet vergoelijkt worden door te stellen dat de verzoekende partij niet naar de radio luistert of

door te verwijzen naar het landenrapport dat opgenomen is in het administratief dossier en te stellen dat

Al-Shabaab nog in haar wijk binnendringt.

Vervolgens stelt de Raad samen met de verwerende partij vast dat de verklaringen van de verzoekende

partij omtrent de twee dreigtelefoons ongeloofwaardig zijn. Het is ongeloofwaardig dat de verzoekende

partij tegen de leden van Al-Shabaab verklaart dat zij deze troepen niet als ongelovig bestempelt en dat

zij aan hen zal blijven verkopen (gehoorverslag p. 18). Immers geeft de verzoekende partij aan dat

iedereen van Al-Shabaab bang is. Ook geeft de verzoekende partij aan dat de vrouw die thee verkocht

verschillende keren bedreigd werd, zelfs de imam (gehoorverslag p.19). Gelet op deze omstandigheden

is het niet aannemelijk dat de verzoekende partij op zo’n dergelijke wijze reageerde op de bedreigingen

van Al-Shabaab. Des te meer omdat de verzoekende partij verklaard heeft dat de “winkel de pilaar van

het leven van de familie” (gehoorverslag p.23) was. Daarom is het niet aannemelijk dat de verzoekende

partij impulsief op de vraag antwoordde.

Ten derde maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij zich, op het moment dat haar asielrelaas

zich afspeelt, in haar wijk bevond. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van haar asielrelaas. Uit het

asielrelaas van de verzoekende partij blijkt dat zij haar problemen met Al-Shabaab in maart en april

2015 situeert. Ook geeft de verzoekende partij aan onafgebroken in hetzelfde district gewoond te

hebben tot aan haar vlucht in april 2015. Gelet op deze verklaringen van de verzoekende partij,

ondermijnt het gegeven dat ze in het eerste deel van haar gehoor slechts één specifieke aanslag in

Suuqa Holoha kan vermelden, de geloofwaardigheid van haar asielrelaas. Voorts blijven de verklaringen

van de verzoekende partij omtrent aanvallen of gevechten in haar district, op één aanval uit 2007 na,

vaag en beperkt tot het feit dat er “hit and run aanvallen” waren. Waarop de verzoekende partij daarna

verklaart, wanneer de protection officer doorvraagt, dat ze zich geen incidenten uit 2013-2014 kan

herinneren. Voorts maakt de verzoekende partij geen melding van de gevechten tussen Al-Shabaab en

Amisom in 2012, waarna Suuq bevrijd werd (zie gehoorverslag p. 15-17 en informatie toegevoegd aan

het administratief dossier). Daarenboven blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat in het

district van de verzoekende partij Al-Shabaab vaak betrokken is bij gewelddadige confrontaties en
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schermutselingen. Ook blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat ‘IRIN’ in april 2014 stelde

dat inwoners uit het district van de verzoekende partij het district ontvlucht hebben naar andere

stadsdelen omwille van de onveiligheid. Gelet op deze gegevens ondermijnen de verklaringen van de

verzoekende partij, dat zij zich geen incidenten uit 2013-2014 herinnert (gehoorverslag p. 17), de

geloofwaardigheid van haar verklaringen. In dit verband is het opmerkelijk dat de verzoekende partij na

een pauze van 30 minuten verklaart dat: “ik ga u de vraag opnieuw stellen: herinnert u zich enige

bommen, iets dat verwoest was, voordat u vertrok?

Bommen: voor ik vertrok, waren de troepen in Masla kamp, en de troepen aan de spaghetti fabriek

komen samen aan de verzamelplaats waar ze het voedsel van elkaar nemen aan SOS. Op die plaats

komen ze samen, waren altijd explosies.

En hebt u gehoord over mensen die doodgingen in die-explosies?

Bedoelt u burgers of bekende personen?

Eender wie.

Burgers. Vooral wanneer explosies gebeuren, sterven burgers in die explosies.

En.u zei dat dit gebeurde voordat u vertrok, hebt u enig idee wanneer dit was?

Ik kan niet herinneren de exacte dag want ik heb het niet opgeschreven, maar dat is een incident dat

altijd gebeurt aan Suuqa Holaha.

En waarom hebt u dat daarvoor niet gezegd wanneer ik u vroeg naar de bomaanslagen?

Ik kan het verklaren: ik zei elk incident dat er gebeurt, wanneer er een ander is, het is erger dan het

vorige. Ik ben een mens, ik kan incidenten vergeten. Zoals daarvoor wanneer u mij vroeg wanneer AI

Shabaab uit de stad ging, verwarde ik alles, ik zei u 2011, ik zei 2014, ik verwarde alles. Het was in

2011, de Somaliërs zeggen: een verhaal komt na een ander verhaal. Ik herinnerde me het omdat u me

een vraag stelde die me de datum herinnerde.” (gehoorverslag p.26)

Hieruit blijkt dat de verzoekende partij na de pauze wel verklaringen kan afleggen omtrent schietpartijen

en explosies in haar district. Echter, deze verklaringen blijven wederom vaag en beperkt tot

algemeenheden. Op bladzijde 30 van het gehoor stelt de verzoekende partij echter dat er constant

schietpartijen in haar buurt zijn, waarbij één of twee personen gedood worden. Hierop geeft de

verzoekende partij het voorbeeld van een man die gedood werd. Deze persoon was de eigenaar van

een garage, maar de verzoekende partij kan zich niet herinneren of dit recent was. Uiteindelijk meent de

verzoekende partij dat dit ergens rond 2014 gebeurd is. Van de verzoekende partij die de winkel

uitbaatte van haar vader en goederen verkocht aan onder meer de regeringstroepen, waardoor zij zich

aldus dagelijks in het maatschappelijk leven begaf, kan verwacht worden dat zij over de verschillende

aanvallen en schietpartijen in haar buurt, met levendige en dagelijkse herinneringen, kan toelichten. De

voorbeelden die de verzoekende partij in haar verzoekschrift aanhaalt zijn a posteriori voorbeelden, die

geen steun vinden in de verklaringen van de verzoekende partij, zoals opgenomen in het administratief

dossier. Hiermee weerlegt de verzoekende partij niet de motieven van de bestreden beslissing. Gelet op

het gegeven dat de verzoekende partij verklaart dat haar problemen zich in maart en april 2015

afspeelden in het district Yaqshid nadat de regeringstroepen sinds 2014 naar haar winkel kwamen,

maar de verzoekende partij geen gebeurtenissen, met name aanslagen en schietpartijen, in haar wijk uit

deze periode in concreto kan toelichten, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij zich in dit

tijdsbestek in Yaqshid bevond waardoor ook dit de geloofwaardigheid van haar asielrelaas ondermijnt.

De documenten die door de verzoekende partij werden neergelegd met betrekking tot haar verblijf in

Mogadishu maken op zich niet aannemelijk dat zij zich in het tijdsbestek, waar zij haar asielrelaas

situeert, zich in Yaqshid bevond en daar bedreigd werd, aangezien deze documenten dateren van 2001.

Voorts voegt de verzoekende partij aan haar verzoekschrift volgende documenten toe: een medisch

attest van het “Banadir Hospital” te Mogadishu van 19 juli 2013 en “Hormuud Telecom Somalia Inc.

Customer activity report” voor de periode 4/1/2014 tot 6/12/2014. De Raad wijst erop dat het kopieën

betreffen. De Raad hecht geen geloof aan fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn

met allerhande knip- en plakwerk en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135).

Daarenboven maken de stukken op generlei wijze aannemelijk dat de verzoekende partij zich van 2014

tot en met april 2015 in het district Yaqshid, waar haar asielrelaas zich afspeelt, begaf.

Ter terechtzitting stelt de verzoekende partij dat ze een letsel aan het hoofd heeft opgelopen en daarom

vergeetachtig is. Voorts geeft de verzoekende partij aan dat ze het attest aan haar advocaat bezorgd

heeft. De Raad wijst erop dat nergens uit de stukken van het rechtsplegingsdossier blijkt dat de

verzoekende partij een hoofdletsel heeft opgelopen en daarom vergeetachtig zou zijn. Deze verklaring

van de verzoekende partij wordt door geen enkel begin van bewijs ondersteund en doet bijgevolg geen

afbreuk aan hetgeen voorafgaat.
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Gelet op de voorgaande argumenten samen genomen is het asielrelaas van de verzoekende partij

ongeloofwaardig.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van (oud) artikel 57/7bis, waarvan de bepalingen in artikel

48/7 van de Vreemdelingenwet zijn ondergebracht (B.S. 22 augustus 2013), is de Raad van oordeel dat

geen geloof kan worden gehecht aan de beweerde problemen van de verzoekende partij, zodat zij zich

niet dienstig kan beroepen op voormeld artikel.

3.2.2. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

De verzoekende partij heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen, noch

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

b), van de Vreemdelingenwet.

Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt daarnaast dat er in Mogadishu, Somalië, geen

binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van

de Vreemdelingenwet.

Op basis van “UNHCR International Protection Considerations with regard to people fleeing Southern

and Central Somalia” van januari 2014, dat door de verzoekende partij ook aan haar verzoekschrift

gevoegd wordt, “UNHCR position on returns to Southern and Central Somalia” van juni 2014 en “COI

Focus: Somalië: Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 19 februari 2016 - door de commissaris-generaal

toegevoegd aan het administratief dossier -, stelt de Raad immers vast dat de veiligheidssituatie in vele

delen van Zuid- en Centraal-Somalië volatiel blijft. De gewapende gevechten duren buiten Mogadishu

en in de rurale gebieden die onder controle van Al-Shabaab staan, voort. Gebieden onder controle van

de Somalische Federale regering, waaronder Mogadishu, worden dan weer vaak getroffen door

aanvallen en andere vormen van geweld. Het UNHCR geeft aan dat veel personen die Zuid- en

Centraal-Somalië ontvluchten een profiel hebben waardoor ze in aanmerking zouden kunnen komen

voor de vluchtelingstatus. Het UNHCR wijst er eveneens op dat asielzoekers afkomstig uit “conflict-

affected areas” nood kunnen hebben aan bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden

aan een ernstige en individuele bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld.

Nergens in voornoemde documenten wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een analyse van

de algemene veiligheidssituatie aan elke persoon afkomstig uit Zuid- en Centraal-Somalië een

complementaire vorm van bescherming te bieden. Bovendien blijkt uit de adviezen van het UNHCR en

uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie dat het geweldsniveau, de aard van het

geweld en de impact van het geweld regionaal verschillend zijn. Om die redenen dient niet alleen

rekening te worden gehouden met de actuele situatie in verzoekers land van herkomst, maar ook met de

veiligheidssituatie in het gebied van waar hij afkomstig is. Gezien de verklaringen met betrekking tot

haar herkomst uit Somalië, dient in casu de veiligheidssituatie in Mogadishu te worden beoordeeld.

Er wordt erkend dat de veiligheidssituatie in Mogadishu complex, problematisch en ernstig is, doch er

wordt benadrukt dat er diverse objectieve elementen in ogenschouw genomen moeten worden om het

reële risico, voorzien in artikel 48/4, §2, c), van de Vreemdelingenwet, te evalueren, waaronder het

aantal burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, het aantal conflict gerelateerde incidenten,

de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het

gebruikte geweld en de mate waarin burgers slachtoffer zijn van willekeurig dan wel doelgericht geweld,

de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om

hun land of, in voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

Uit een grondige analyse van “COI Focus: Somalië: Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 19 februari

2016 blijkt dat de politieke en militaire situatie van Somalië drastisch gewijzigd is vanaf augustus 2011,

wanneer de islamistische rebellen van Al-Shabaab uit Mogadishu werden verdreven. In mei 2012 is hun

volledige terugtrekking uit de hoofdstad een feit. Al-Shabaab blijft in Mogadishu evenwel in staat om

regelmatig aanslagen uit te voeren, onder meer in het district van de verzoekende partij. Ook conflicten

van tribale of zakelijke aard leiden regelmatig tot gewelddadige incidenten. Het merendeel van het

geweld dat in Mogadishu plaats vindt, neemt enerzijds de vorm aan van complexe terreuraanslagen van
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Al-Shabaab. Deze complexe aanslagen zijn in hoofdzaak gericht op hotels en restaurants die vaak

politieke figuren en regeringsfunctionarissen over de vloer krijgen, op overheidsgebouwen of -

instellingen, op de inlichtingendienst NISA, en op diplomatieke konvooien. Anderzijds neemt het geweld

in Mogadishu vaak de vorm aan van doelgerichte moordaanslagen tegen personen verbonden met de

overheid of met internationale instellingen. Sommige aanslagen worden opgeëist door Al-Shabaab, in

andere gevallen gaat het om onbekende schutters. Onder de slachtoffers van deze aanslagen bevinden

zich parlementsleden en regionale bestuurders, politieke vertegenwoordigers en

overheidsfunctionarissen, politieagenten, soldaten of medewerkers van de inlichtingendiensten,

reporters, humanitair personeel en soms ook gewone burgers. Verschillende bronnen beschrijven het

door Al-Shabaab gepleegde geweld als doelgericht. Uit de COI-focus van februari 2016 blijkt dat de

bronnen, die zeggen dat Al-Shabaab thans meer burgers viseert, eigenlijk doelen op aanslagen gericht

op hotels en restaurants zoals supra reeds aangegeven, waarvan de verwerende partij stelt - met

verwijzing naar een arrest van de ‘Upper Tribunal’ van het Verenigd Koninkrijk van 10 september 2014 -

dat men redelijkerwijs van een gewone burger mag verwachten dat hij die zones en instellingen vermijdt

die als doelwit door de islamitische beweging kunnen aangeduid worden. Zo stelt de Jamestown

Foundation wel dat er meer gewone burgers door het geweld worden getroffen, maar verwijst die

Foundation onder meer naar de aanslag op ‘Lido Beach’ van 21 januari 2016, die ook gericht was op

een restaurant. Human Rights Watch spreekt ook van het viseren van burgers, maar preciseert daarbij

dat het om journalisten, clanoudsten, geestelijken, parlementsleden en overheidsfunctionarissen gaat.

Dit zijn echter groepen die specifiek worden geviseerd door Al-Shabaab, maar de verzoekende partij

behoort niet tot die risicogroepen. Naast de complexe aanslagen en doelgerichte moordaanslagen

vinden er nog een aantal andere incidenten plaats, meestal bomaanslagen en verder verschillende

incidenten tussen veiligheidsdiensten. Ook dit wordt bevestigd door de persartikels die de verzoekende

partij aan haar verzoekschrift voegt. Het EASO-rapport van februari 2016, dat de verzoekende partij aan

haar verzoekschrift voegt, bevestigt bovenstaande vaststellingen.

Uit dezelfde informatie blijkt voorts dat verschillende bronnen aangeven dat er maar een beperkte

opvolging en verslaggeving is van gewelddadige incidenten en van het aantal slachtoffers in Somalië,

waardoor een exhaustief overzicht niet mogelijk is. Betrouwbare statistieken over burgerslachtoffers zijn

niet beschikbaar. Het EHRM stelde in een arrest van september 2013 (EHRM, K.A.B. v. Sweden, no.

17299/12, van 5 september 2013) dan weer dat Al-Shabaab Mogadishu niet langer in handen had, dat

er geen frontlijngevechten of bombardementen meer plaatsvonden in de hoofdstad en dat het aantal

burgerdoden was gedaald. Zowel in het arrest van september 2013, als in een arrest van september

2015 (EHRM, R.H. v. Sweden, no. 4601/14, van 10 september 2015) kwam het EHRM tot het besluit dat

er geen sprake is van een reëel risico op een met artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling voor al

wie in Mogadishu aanwezig is. Ook de Immigration and Asylum Chamber van het Upper Tribunal van

het Verenigd Koninkrijk oordeelde in september 2014 (MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia CG

[2014] UKUT 00442 (IAC), United Kingdom: Upper TRibunal (Immigration and Asylum Chamber) van 10

september 2014) dat in het algemeen een persoon die een “gewone burger” is bij terugkeer naar

Mogadishu na een periode van afwezigheid geen reëel risico op vervolging of op schade zoals bedoeld

onder artikel 3 van het EVRM of artikel 15 c van de Kwalificatierichtlijn, loopt. Het Upper Tribunal stelt

verder dat het aantal burgerslachtoffers in Mogadishu sinds 2011 gedaald is, voornamelijk omdat er

einde kwam aan de openlijke oorlogsvoering binnen de stad en Al-Shabaab haar toevlucht neemt tot

operaties tegen zorgvuldig geselecteerde doelwitten. Het gerechtshof meent voorts dat men

redelijkerwijs van een gewone burger kan verwachten dat hij het persoonlijke risico slachtoffer te worden

van een aanslag van Al-Shabaab kan verminderen door zones en instellingen te vermijden die als

doelwitten van de islamitische beweging kunnen aangeduid worden, zoals supra reeds aangegeven.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat, ondanks de hierboven beschreven veiligheidsrisico’s,

meerdere bronnen positieve ontwikkelingen signaleren in de hoofdstad zoals de heropleving van het

economische leven. De impact van het geweld is verder niet van dien aard dat het inwoners dwingt om

massaal Mogadishu te verlaten. In tegendeel, Somaliërs keren vanuit Kenia en de diaspora vrijwillig

terug naar Somalië, waaronder naar Mogadishu. In die mate zelfs dat de terugkeer van een groot aantal

Somaliërs in Mogadishu voor een financiële injectie zorgt en een verhoging van werkgelegenheid en van

basisvoorzieningen in het onderwijs en de gezondheidszorg, maar ook voor een stijging van de

grondprijzen en van de uitzettingen van ‘IDP’s’. Daarnaast blijkt dat er in Mogadishu sprake is van vele

handelszaken, gaande van platenwinkels tot apothekers, banken, benzinestations,…, van een bloeiende

bouwsector, een vrijetijdsleven met tieners die voetballen op ‘Lido Beach’, van restaurants en

internetcafés en van jongeren die koffie drinken of flaneren. Basisvoorzieningen zoals huisvuilophaal,

brandweer, elektriciteit zijn beschikbaar en het aantal schoolinschrijvingen is in een jaar tijd

verdrievoudigd.
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Hoewel de veiligheidssituatie in Mogadishu, waaronder het district van de verzoekende partij met name

Yaqshid, aldus nog steeds problematisch en ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie

en de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een

internationale beschermingsstatus, dient evenwel besloten te worden dat dit niet het geval is voor de

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

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

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

burger die terugkeert naar het betrokken land, 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, quod non in casu.

De verzoekende partij voegt bij het verzoekschrift de “UNHCR position on returns to Southern and

Central Somali (Update 1)” van mei 2016 en verschillende persartikels. Het UNHCR geeft in haar meest

advies van mei 2016 aan dat er in 2014 en 2015 verschillende grootschalige aanvallen waren in

Mogadishu waarbij burgers en civiele infrastructuur werden geviseerd, waaronder hotels en

overheidsgebouwen. Het geweld in Mogadishu neemt er inderdaad enerzijds de vorm aan van complexe

terreuraanslagen, die echter in hoofdzaak gericht zijn op hotels en restaurants populair bij

overheidsfunctionarissen en op overheidsgebouwen of -instellingen, en anderzijds de vorm van

doelgerichte moordaanslagen tegen personen verbonden met de overheid of met internationale

instellingen. Nergens in het UNHCR-advies wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een analyse

van de algemene veiligheidssituatie aan elke persoon afkomstig uit Zuid- en Centraal-Somalië een

complementaire vorm van bescherming te bieden. Uit de UNHCR position paper van mei 2016, waar

blijkt dat het UNHCR vrijwillige terugkeer ondersteunt naar Somalië van naburige landen of landen uit de

regio, waarbij wordt benadrukt dat de beslissing van de vluchteling om terug te keren enkel gebeurt na

volledige informatie over de locatie in Somalië waarnaar de persoon vrijwillig wil terugkeren. Ook al stelt

het UNHCR dat het feit dat de organisatie vrijwillige terugkeer en re-integratie ondersteunt niet mag

gezien worden als een beoordeling van het UNHCR van de veiligheidssituatie voor individuen die een

verzoek tot internationale bescherming hebben ingediend, toch meent de Raad dat bezwaarlijk kan

aangenomen worden dat het UNHCR actief zou meewerken aan vrijwillige terugkeer onder meer naar

Mogadishu indien moet aangenomen worden dat in die stad de geweldsituatie dermate ernstig is dat de

loutere aanwezigheid aldaar een reëel risico inhoudt voor het leven in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van

de Vreemdelingenwet.

De Raad hecht hierbij ook belang aan het argument van verweerder, dat steun vindt in de COI-focus,

dat de terugkeer van een groot aantal Somaliërs naar Mogadishu voor een financiële injectie heeft

gezorgd met een heropleving van het economisch leven tot gevolg. Dit manifesteert zich niet alleen in

een verhoging van werkgelegenheid en talrijke handelszaken, maar ook in de beschikbaarheid van

basisvoorzieningen in het onderwijs en de gezondheidszorg, huisvuilophaling, brandweer en elektriciteit.

Bovendien blijkt uit de adviezen van het UNHCR en uit de door het CGVS gehanteerde informatie dat

het geweldsniveau, de aard van het geweld en de impact van het geweld regionaal verschillend zijn. De

COI Focus, die werd toegevoegd aan het administratief dossier, is gebaseerd op een veelheid aan

bronnen. Het Human Rights Watch-rapport van 27 januari 2016 en van 20 april 2015, dat de

verzoekende partij toevoegt aan haar verzoekschrift, werden meegenomen bij het opstellen van de COI

Focus van 19 februari 2016 aangaande de veiligheidssituatie in Mogadishu. Er dient te worden

vastgesteld dat, hoewel de veiligheidssituatie in Mogadishu nog steeds problematisch en ernstig is en

dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker,

aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus, er in Mogadishu

met inbegrip van Yaqshid, actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het

willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een

ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon, zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet.

Voorts voegt de verzoekende partij een pagina toe uit het algemeen ambtsbericht Somalië van

december 2014. In voormeld ambtsbericht wordt onder meer gesteld dat “Terugkeerders uit Europa die

in Mogadishu arriveren, moeten van de Somalische autoriteiten door iemand worden opgehaald.

Somaliers die gedwongen terugkeren krijgen na aankomst een paspoort van de Somalische

immigratiedienst, ipv het Europese reisdocument (de ‘EU-staat’) waarmee ze naar Mogadishu zijn

gereisd. Ze ondervinden geen tegenwerking van de autoriteiten bij terugkeer. Mensen met een netwerk,
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wat geld en een goede opleiding vinden vervolgens wel een bestaan in Mogadishu. Wie geen familie,

vrienden of clanverwanten heeft in de stad, heeft het moeilijker. Ook mensen die lange tijd weg zijn

geweest vinden soms moeilijk hun weg in de gesloten samenleving van Mogadishu. Voor leden van

minderheden en minderheidsclans is het na terugkeer lastig voldoende bescherming te krijgen.621

Terugkeerders worden volgens meerdere bronnen in de regel als zodanig herkend door hun (westers)

gedrag, kleding, bezittingen, hun oogopslag of accent, ook als ze bijvoorbeeld maar een half jaar zijn

weggeweest. Op subtiele wijze kunnen ze zich in Somalische ogen onderscheiden van mensen die al

sinds jaar en dag in het gebied wonen. Mede vanwege de communicatieve cultuur in Somalië (zie ook

paragraaf 1.1.4 over Al-Shabaab) kan bekend raken dat iemand is teruggekeerd. Hierdoor lopen ze het

risico door Al-Shabaab als terugkeerder te worden herkend en te worden beschuldigd van verraad of

spionage.622 Daarom mijden terugkerende Somaliërs over het algemeen gebied dat onder controle

staat van Al-Shabaab, zelfs als hun clan daar vandaan komt.” In dit verband wijst de Raad erop dat uit

het gehoorverslag blijkt dat de verzoekende partij familie heeft in Mogadishu en de verzoekende partij is

evenmin lange tijd weggeweest. Voorts maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat haar district

gecontroleerd wordt door Al-Shabaab. Bijgevolg weerlegt het ambtsbericht de motieven van de

bestreden beslissing omtrent de veiligheidssituatie in Mogadishu niet.

De persartikels, die de verzoekende partij voorlegt, betreffen de reeds genoemde “complexe

terreuraanslagen” in hoofdzaak gericht tegen hotels en restaurants populair bij overheidsfunctionarissen,

tegen overheidsgebouwen of overheidsinstellingen, en “doelgerichte moordaanslagen” tegen personen

verbonden met de overheid of met internationale instellingen en bevestigen bijgevolg de boordeling,

zoals deze in bestreden beslissing werd gemaakt. Inzake de burgerslachtoffers die daarbij ook vallen,

kan in navolging van hetgeen in de bestreden beslissing te lezen staat, gesteld worden dat men

redelijkerwijs van een gewone burger kan verwachten dat hij het persoonlijk risico slachtoffer te worden

van een aanslag van Al-Shabaab kan verminderen door zones en instellingen te vermijden die als

doelwitten van de islamitische beweging kunnen aangeduid worden. De persartikels, die de

verzoekende partij voorlegt, zijn dan ook niet van aard om de vaststellingen van de bestreden beslissing

in een ander licht te plaatsen.

De loutere vaststelling dat er zich nieuwe (veiligheids)incidenten voordoen in een regio waarover op

grond van de omstandige, veelvoudige, specifieke en nauwgezette informatie, waarop de COI Focus

gestoeld is, wordt geoordeeld dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden

aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon, zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c), van

de Vreemdelingenwet, op zich niet aantoont dat de feitelijke vaststellingen in deze COI Focus niet langer

actueel of correct zouden zijn. Er dienen immers diverse objectieve elementen in ogenschouw te worden

genomen om het reële risico, zoals voorzien in artikel 48/4, §2, c), van de Vreemdelingenwet te

evalueren, zoals het aantal burgers die slachtoffers zijn van willekeurig geweld, het aantal conflict

gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict

beogen, de aard van het gebruikte geweld en de mate waarin burgers slachtoffer zijn van willekeurig

dan wel doelgericht geweld, de impact van het geweld op het leven van burgers, etc.

Voorts voert de verzoekende partij in haar verzoekschrift een betoog omtrent een intern

vestigingsalternatief. Nu blijkt uit hetgeen voorafgaat dat er geen geloof wordt gehecht aan haar

asielrelaas, waardoor de verzoekende partij niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, zij evenmin in aanmerking komt voor de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b), van de Vreemdelingenwet en er geen sprake is in

Mogadishu van een 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, 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, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk

waarom er in haar hoofde sprake zou moeten zijn van een intern vestigingsalternatief elders in

Mogadishu.

De verzoekende partij toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.
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3.3. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

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

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

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

er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, §

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

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het

voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig december tweeduizend zestien

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS


