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nr. 176 888 van 26 oktober 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2016

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

staatlozen van 14 juli 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 5 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat A. LOOBUYCK, en van

attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent geboren op X1993 te X. U bent etnisch Hawiye, subclan Sheikhaal. U bent gehuwd met F. A. M.

en u heeft twee kinderen, S. en T. U heeft privé-onderwijs genoten in Mogadishu en u bent ongeveer 1

maand naar school gegaan. U was chauffeur van uw buurvrouw in Mogadishu en u vervoerde haar

kinderen naar school op een motor met drie wielen, dezelfde soort motor die ook gebruikt werd door de

geheime dienst. In juni 2015 werd u opgebeld door leden van Al-Shabaab, die u vroegen te

stoppen waarmee u bezig was. U wist niet wat ze bedoelden. Op 23 juli 2015 werd u opgepakt door

enkele leden van Al- Shabaab. Degene die u opgepakt hadden dachten dat u een lid was van de
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geheime dienst van de overheid. Ze vroegen u om uw lidkaart van de geheime dienst af te geven. U zei

dat u geen kaart had en dat u een gewone burger was. Drie dagen lang hebben ze u mishandeld. Na

enkele dagen zeiden ze dat u moest bewijzen of u voor de overheid werkte of dat u samen met hen wou

werken voor de islam. U kreeg 4 dagen de tijd om na te denken. Uiteindelijk ging u akkoord om met hen

samen te werken omdat u bang was. Aangezien u in een wijk woonde waar mensen woonden met hoge

functies, vroegen ze u om hen op de hoogte te houden over wie en wanneer er passeert. U ging

akkoord maar ze waarschuwden u dat u niet veilig zou zijn als u uw afspraken niet zou nakomen. Ze

lieten u vrij op 30-07-2015 en brachten u – geblinddoekt in de auto – naar dezelfde plaats waar u

opgepikt was. Toen u thuis kwam vertelde u het verhaal aan uw familie. Uw moeder en uw oom wilden

dat u het land zou uitvluchten. Uw oom bracht u naar een onderduikadres in Hamar Jajab, bij mensen

die hij kende. U heeft daar 10 dagen ondergedoken gezeten. Uw moeder en uw oom regelden

ondertussen uw reis. U heeft de bus genomen op 10-08-2015 naar Addis Abeba, waar u het vliegtuig

nam naar een onbekend Europees land. U heeft verder de trein genomen naar België, waar u op 19-08-

2015 een asielaanvraag indiende.

B. Motivering

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

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

vervolging, zoals bedoeld in de Geneefse Vluchtelingenconventie, of een ‘reëel risico op het lijden van

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

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat het door u geopperde asielrelaas uiterst onaannemelijk

en ongeloofwaardig wordt bevonden en enkele vaagheden bevat.

U verklaarde dat leden van Al-Shabaab dachten dat u een lid was van de geheime dienst van de

overheid (gehoorverslag CGVS, p. 15). U verklaarde dat leden van Al-Shabaab u opbelden en aan de

telefoon zeiden dat ze elke stap kennen die u onderneemt (gehoorverslag CGVS, p. 14). U verklaarde

later nogmaals dat ze [leden van Al-Shabaab] aan de telefoon zeiden dat ze weet hadden van elke

kleine stap die u ondernam en wat voor kleren u aanhad (gehoorverslag CGVS, p. 15). De leden van Al-

Shabaab waren blijkbaar op de hoogte van wanneer u waar passeert aangezien u verklaarde dat u

opgepakt werd toen u naar huis reed (gehoorverslag CGVS, p. 14). Het is uiterst opmerkelijk dat leden

van Al-Shabaab verklaarden dat ze alles over u wisten, tot uw telefoonnummer en zelfs de kleren toe

die u droeg, maar dat ze dan verkeerdelijk meenden dat u lid was van de geheime dienst. Uw

verklaringen hieromtrent weten helemaal niet te overtuigen, en worden niet geloofwaardig bevonden.

Immers, indien leden van Al-Shabaab u werkelijk zouden geschaduwd hebben, is het geenszins

onredelijk te verwachten dat ze uw werkelijke beroep achterhaald zouden hebben en is het

uiterst ongeloofwaardig dat ze niet op de hoogte zouden zijn van het feit dat u tóch geen lid was van de

geheime dienst. Deze verklaringen doen ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u

geopperde feiten in het kader van uw asielrelaas. U verklaarde dat u ontvoerd werd op straat door

enkele leden van Al-Shabaab omdat ze dachten dat u lid was van de geheime dienst (gehoorverslag

CGVS, p. 14-15). U verklaarde dat ze u lieten stoppen, dat er een man uit een auto stapte en dat hij u

z’n revolver liet zien, waarna u in hun auto moest stappen (gehoorverslag CGVS, p. 15). U verklaarde

verder dat de man die uitstapte niet gemaskerd was (gehoorverslag CGVS, p. 23) Het dient opgemerkt

te worden dat de door u geopperde ontvoering door leden van Al-Shabaab, uiterst ongeloofwaardig

bevonden wordt. Het is uiterst onaannemelijk dat drie leden van Al-Shabaab –waarvan

één ongemaskerd - zich zomaar in het openbaar zouden vertonen aan een vermeend lid van de

geheime dienst en die dan uiteindelijk nog in het openbaar zouden bedreigen en ontvoeren. Immers,

indien de leden van Al-Shabaab echt zouden menen dat u een lid bent van de geheime dienst, is het

onbegrijpelijk waarom ze u dan niet simpelweg zouden doden in plaats van zich kenbaar te maken aan

u en de moeite zouden nemen om u te ontvoeren, ondanks de risico’s die dit met zich meebrengt [dat ze

als lid van Al-Shabaab ontmaskerd zouden kunnen worden, dat u ook een wapen zou kunnen dragen,

dat u weerstand zou kunnen bieden en dat er collega’s van de geheime dienst in de buurt aanwezig

zouden kunnen zijn]. U verklaarde verder dat ze u vroegen om uw lidkaart [van de geheime dienst] af te

geven, waarop u antwoordde dat u helemaal geen kaart had (gehoorverslag CGVS, p. 15). U verklaarde

dat u daarna mishandeld werd opdat u zou bekennen. U verklaarde verder dat leden van Al-Shabaab na

enkele dagen van mishandeling zeiden dat u zelf moest bewijzen of u voor de overheid werkte of

u samen met hen zou werken. U heeft nergens vermeld dat die bewuste leden van Al-Shabaab een

onderzoek naar uw werk zouden gevoerd hebben. Uw verklaringen worden helemaal niet aannemelijk

bevonden. Het is uiterst opmerkelijk dat de leden van Al-Shabaab die u gevangen hielden u plots wilden

rekruteren, hoewel ze er voorheen rotsvast van overtuigd waren dat u werkzaam was voor de geheime
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dienst. Die leden van Al-Shabaab probeerden u immers te rekruteren zonder ook maar enig verder

onderzoek naar u uit te voerden om zeker te zijn of u al dan niet lid was van de geheime dienst. Het is

geenszins aannemelijk dat ze u plots vertrouwden. Indien u werkelijk een lid van de geheime dienst zou

geweest zijn, zou de keuze van de leden van Al-Shabaab om u te rekruteren werkelijk onoverwogen,

onbegrijpelijk en zelfs extreem gevaarlijk voor hen en de organisatie zijn. Het is immers geenszins

onredelijk te verwachten dat u die bewuste leden van Al-Shabaab zou kunnen aangeven bij de politie of

zelfs een groot deel van het netwerk van Al- Shabaab in Mogadishu zou kunnen blootleggen als spion

als u werkelijk een lid zou zijn van de geheime dienst en u zou gerekruteerd worden door leden van Al-

Shabaab. Het feit dat een organisatie zoals Al-Shabaab, die een extremistische georganiseerde

organisatie is in Somalië, niet aan deze gevolgen zou gedacht hebben is uiterst onaannemelijk. Deze

verklaringen, die helemaal geen blijk geven van reële situaties, doen verder ernstig afbreuk aan de

geloofwaardigheid van de door u geopperde feiten in het kader van uw asielrelaas.

Ten tweede zijn er ernstige tegenstrijdigheden tussen de verklaringen die u aflegde tijdens het

gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) en de verklaringen die u aflegde tijdens het

gehoor op het CGVS.

Tijdens het gehoor op de DVZ verklaarde u dat u opgebeld werd in juni 2015 door leden van Al-

Shabaab en dat zij wilden dat u enkele opdrachten voor hen uitvoerde, zoals informatie verzamelen over

het presidentieel paleis, via uw buurvrouw (zie: ‘Vragenlijst CGVS’, punt 3.5, in administratief dossier). U

verklaarde dat u weigerde om deze opdracht uit te voeren, en ze u er daarom nadien van beschuldigden

dat u werkzaam bent voor de politie. Pas later zou u dan ontvoerd zijn geworden door de leden van Al-

Shabaab. Tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde u echter dat ze u aan de telefoon vroegen om te

stoppen waarmee u bezig was, waarna u vroeg wat u fout deed en zij zeiden dat ze geen discussie

wilden en dat u hun bevelen moest opvolgen (gehoorverslag CGVS, p. 14). U zei dat u niets verkeerd

deed, waarop de leden van Al-Shabaab zeiden dat ze u wel nog zouden tegenkomen. U heeft verder

tijdens het gehoor op het CGVS nergens vermeld dat u een opdracht geweigerd heeft. Integendeel, u

verklaarde dat u pas opdrachten zou krijgen nadat u geaccepteerd had om met hen samen te werken

(gehoorverslag CGVS, p. 16), dat uw opdracht er enkel in bestond om de telefoon op te nemen, en dat u

dan vragen zou krijgen over de plaats waar u op dat moment was (gehoorverslag CGVS, 26), waaruit

dus blijkt dat u nog helemaal geen opdracht had gekregen. Bovendien werd u tijdens het gehoor op het

CGVS meermaals gevraagd waarover u informatie zou moeten verzamelen, waarop u nergens

vermeldde dat u info over het paleis moest verzamelen. Gevraagd of de leden van Al-Shabaab wilden

dat u nog over iets of iemand anders info inwon dan over uw buren, verklaarde u vaagweg dat u

[moest] samenwerken met hen, dat u informatie moest doorgeven en dat u klaar zou moeten staan om

uw leven op te offeren (gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd of u alleen informatie over uw buren

moest doorgeven, vroeg u welke info dat was. Opnieuw gevraagd of u alleen informatie over uw buren

moest doorgeven, verklaarde u [dat u info moest doorgeven] over de buurt waar u woonde. Pas nadat u

werd gevraagd of u ook info moest doorgeven over het presidentieel paleis, antwoordde u uiteindelijk

bevestigend. Het is uiterst opmerkelijk dat u pas zei dat u ook over het paleis info zou moeten

verzamelen nadat de protection officer u hier expliciet naar vroeg. U verklaarde verder op de DVZ (zie:

‘Vragenlijst CGVS’, punt 3.5, in administratief dossier) dat leden van Al-Shabaab hadden gezegd dat u

bij de politie werkte omdat u ook een scooter had zoals zij hadden. Gevraagd tijdens het gehoor op het

CGVS of de politie dezelfde soort motor als u had, antwoordde u ontkennend en verklaarde u dat zij

[leden van Al-Shabaab] zeiden dat er verschillende jongeren die voor de overheid werkten, rondreden

met een motor zoals die van u (gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd of de politie dan niet

dezelfde soort motor had als u, antwoordde u bevestigend en zei u dat de politie helemaal geen motors

heeft, en het een excuus was van de Al-Shabaab leden dat ze verzonnen, om u te benaderen

(gehoorverslag CGVS, p. 18- 19). Geconfronteerd met het feit dat u op de DVZ zei dat de politie

dezelfde soort motor had, en dat u daarom beschuldigd werd, antwoordde u dat het motors waren die

gebruikt werden door de geheime dienst, en u ervan werd beschuldigd te behoren tot de geheime

dienst. Het dient echter vastgesteld dat u tijdens het gehoor op de DVZ geenszins verklaarde dat ze u

hiervan beschuldigden ‘als excuus, om u te benaderen’, maar dat u er verklaarde dat ze u hiervan

beschuldigden, net omdat u eerder al geweigerd zou hebben voor hen te werken. Deze ernstige

tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen afgelegd op de DVZ en die afgelegd op het CGVS

doen verder ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Ten slotte bevatten de door u geopperde feiten in het kader van uw asielrelaas enkele vaagheden

en lacunes.
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U verklaarde dat u werkte voor uw buurvrouw (gehoorverslag CGVS, p. 7-8). Gevraagd hoe uw

buurvrouw heet (gehoorverslag CGVS, p. 9) verklaarde u dat ze S. B. heet, en dat B. een bijnaam is.

Gevraagd wat haar echte [volledige] naam is, verklaarde u het zich niet te herinneren, dat zij bekend is

om die naam en dat bijnamen meestal bekender zijn dan echte namen. Gevraagd hoe haar man heet,

gaf u aan dat hij A. N. A. S. heette – notabene dezelfde naam als die van de districtscommissaris van

uw district. U verklaarde dat u niet wist wat de man van uw buurvrouw deed, dat hij ’s morgens vertrekt

en ’s avonds thuis komt en dat u niet kan weten wat hij doet. Het dient opgemerkt te worden dat het

uiterst bevreemdend bevonden wordt dat u niet de volledige naam kent van uw buurvrouw/werkgeefster,

maar dan wel de volledige naam kan geven van haar man, die u zelden zag. U verklaarde dat u in de

zesde maand van 2015 werd opgebeld door leden van Al-Shabaab (gehoorverslag CGVS, p. 14).

Gevraagd hoe de leden van Al- Shabaab aan uw telefoonnummer kwamen (gehoorverslag CGVS, p.

16), vroeg u zich af wie samenwerkt met Al- Shabaab en verklaarde u dat men niet weet wie lid is van

Al-Shabaab tot men een pistool tegen z’n hoofd krijgt of iemand van z’n familie vermoord is. Opnieuw

gevraagd of u een idee heeft hoe ze aan uw telefoonnummer gekomen zijn, verklaarde u het niet te

weten. Meermaals gevraagd hoe oud de kinderen waren die u vervoerde (gehoorverslag CGVS, p. 21),

verklaarde u het niet te weten. Het dient opgemerkt te worden dat u, wanneer wordt doorgevraagd naar

details in uw asielrelaas, u simpelweg niet weet te antwoorden, ook al betreffen deze zaken waarmee u

dagelijks geconfronteerd werd. Deze vaagheden en lacunes doen verder afbreuk aan de reeds

fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van het door u geopperde asielrelaas.

De door u neergelegde documenten weten bovenstaande vaststellingen niet te wijzigen. U legde een

geboorteakte, een studentenkaart – datum van afgifte 01-01-2013 - en een rijbewijs neer. Deze

documenten staven uw asielrelaas niet. Er dient opgemerkt te worden dat Somalische

identiteitsdocumenten uiterst geringe bewijswaarde hebben (zie informatie toegevoegd aan

administratief dossier). Deze documenten kunnen enkel een aanwijzing met betrekking tot uw

Somalische nationaliteit geven, die in deze niet in twijfel wordt getrokken.

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
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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

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 geheime

diensten.

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.



RvV X - Pagina 6

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

De verwerende partij heeft geen nota ingediend.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. Verzoeker legt uit

dat precies omdat de leden van Al-Shabaab vermoedden dat verzoeker voor de geheime dienst werkte,

zij hem ontvoerden. Zelfs al werd een lid van de geheime dienst dag en nacht in het oog gehouden, dan

nog zou die niet ontmaskerd kunnen worden, zo voorzichtig zijn de leden van de geheime dienst. Al–

Shabaab kon hun vermoedens over het feit dat verzoeker voor de geheime dienst werkte, immers nooit

hard maken en ontvoerde daarom verzoeker. Wat de vermeende tegenstrijdigheden betreft tussen het

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) en het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) heeft verzoeker duidelijk aangegeven dat er hem niet

veel tijd werd gegeven, telkens hij uitgebreid wilde vertellen over zijn problemen onderbrak men hem.

Verzoeker meent dat de contradicties en omissies in zijn verhaal niet van dien aard zijn om tot de

ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas te besluiten.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en van het non-

refoulementbeginsel. Verzoeker voert aan dat de COI focus, gebruikt door het CGVS in de bestreden

beslissing, een overzicht geeft van complexe aanslagen waarbij burgers om het leven kwamen en

aangeeft dat het geweld tegen burgers nog toegenomen is. Hoe dan toch besloten wordt dat de

subsidiaire beschermingsstatus niet wordt toegekend, is een raadsel. Ook in de internationale pers zijn

veel artikels terug te vinden over recente aanslagen waarbij gewone burgers omkwamen. Verzoeker

benadrukt ook dat niet werd onderzocht in welke specifieke omstandigheden hij zal terecht komen bij

een eventuele terugkeer naar Somalië: er wordt niet onderzocht of verzoeker een sociaal netwerk heeft

waarop hij kan terug vallen in Somalië. Hierbij mag het belang van de clans en de bescherming die deze

bieden niet uit het oog verloren worden. Dit werd niet onderzocht.

3.2. Stukken

Bij het verzoekschrift worden volgende stukken gevoegd:

- een artikel vanop de website van “The Guardian” van 22 januari 2016 “Mogadishu bach Attack: at

least 20 dead as Somali forces end siege”

- een artikel vanop de website van “The Telegraph” van 26 februari 2016 “Al Shabaab gunmen attack

Mogadishu SYL hotel in Somalia and kill nine”

- een artikel vanop de website van “NDTV” “Car bomb explodes outside restaurant in Somalia, kills at

least 5” van 11 april 2016

- een artikel vanop de website van “Garowe” “Somalia: five killed in Mogadishu car bomb attack” van 11

april 2016
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- een artikel vanop de website van “The Muslim News” “Somalia: Mortar attack kills three civilians in

Mogadishu” van 2 mei 2016

- een artikel vanop de website van “Newsweek” “Somalia: Al-Shabaab attacks kill four civilians in

Mogadishu” van 19 april 2016

- een artikel vanop de website van Al Jazeera “Al-Shabaab hits hotel Ambassador in Somalia’s

Mogadishu” van 2 juni 2016

- UNHCR “UNHCR position on returns to Southern and Central Somalia (Update 1)” van mei 2016

- een artikel vanop de website van “De Morgen” “Aanval op een hotel in Mogadishu: 15 doden” van

onbekende datum

- een artikel vanop de website van “De Morgen” “Minstens veertien doden bij aanslag met bomauto’s in

Mogadishu” van 26 juli 2016.

3.3. Op 30 september 2016 dient de verwerende partij een aanvullende nota in, met daarbij een update

van 6 september 2016 van de “COI Focus Somalië: Veiligheidssituatie in Mogadishu”.

3.4. Beoordeling

3.4.1. 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 (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, 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 verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, 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 verzoeker al dan niet beantwoordt

aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

3.4.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekers asielaanvraag werd geweigerd om volgende

redenen:

1. verzoekers asielrelaas is uiterst onaannemelijk, ongeloofwaardig en bevat enkele vaagheden:

- het is uiterst opmerkelijk dat leden van Al-Shabaab verklaarden dat ze alles wisten over verzoeker,

maar dat ze dan verkeerdelijk meenden dat hij lid was van de geheime dienst. Indien ze hem werkelijk

geschaduwd hadden, is het niet onredelijk te verwachten dat ze het werkelijke beroep van verzoeker

achterhaald zouden hebben en gezien hebben dat hij toch geen lid was van de geheime dienst;

- de geopperde ontvoering door Al-Shabaab wordt uiterst ongeloofwaardig bevonden: als ze echt

dachten dat verzoeker lid was van de geheime dienst, is het onbegrijpelijk waarom ze verzoeker niet

simpelweg gedood hebben maar ontvoerd, wat veel risico’s met zich meebrengt. Tevens is het niet

aannemelijk dat verzoeker zelf moest bewijzen of hij voor de overheid werkte en vervolgens door Al-

Shabaab gerekruteerd zou worden.

2. er zijn ernstige tegenstrijdigheden tussen de verklaringen afgelegd tijdens het gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) en bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (hierna: CGVS):

- bij de DVZ verklaarde verzoeker dat hij in juni 2015 werd opgebeld door leden van Al-Shabaab en dat

zij wilden dat verzoeker enkele opdrachten voor hen uitvoerde. Verzoeker verklaarde dat hij weigerde

deze opdracht (informatie verzamelen over het presidentieel paleis) uit te voeren, en dat Al-Shabaab

daarom verzoeker ervan beschuldigde werkzaam te zijn voor de politie, pas daarna werd hij ontvoerd.

Bij het CGVS verklaarde verzoeker tijdens het gehoor niet dat hij een opdracht weigerde, maar dat hij

pas opdrachten zou krijgen nadat hij geaccepteerd had om met hen samen te werken en dat zijn

opdracht er enkel in bestond om de telefoon op te nemen. Verzoeker legde tevens tegenstrijdige

verklaringen af over de scooter waarmee hij reed (de politie of jongeren die voor de overheid werken of
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de geheime dienst reed daar ook mee) en of zijn scooter nu wel of niet een excuus was voor Al-

Shabaab om hem te benaderen.

3. de feiten in het kader van verzoekers asielrelaas bevatten vaagheden en lacunes:

- verzoeker verklaarde te werken voor zijn buurvrouw, hij kende haar echte naam niet, van haar

echtgenoot gaf hij wel de volledige naam op, de naam van de districtscommandant, terwijl hij verklaarde

de functie van haar echtgenoot niet te kennen;

- als verzoeker doorgevraagd wordt over details in zijn relaas, kan hij niet antwoorden, ook al betreffen

het zaken waarmee hij dagelijks geconfronteerd wordt.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen

worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

3.4.3. Van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op

een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek.

Verzoekers verklaringen over de oorzaken van zijn vlucht uit zijn land zijn echter ongerijmd en strijdig op

meerdere essentiële punten.

3.4.3.1. Het CGVS kan gevolgd worden waar het stelt dat verzoekers verklaringen over Al-Shabaab niet

overtuigend en niet geloofwaardig zijn. Verzoeker stelt dat Al-Shabaab alles over hem wist, maar dat hij

geen deel uitmaakte van de geheime dienst, wisten ze dan weer niet. Als Al-shabaab-leden verzoeker

werkelijk continu geschaduwd zouden hebben, hadden ze wel geweten dat verzoeker geen lid is van de

geheime dienst. Dit doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen. Dit motief laat

verzoeker ongemoeid.

Het CGVS acht de ontvoering van verzoeker ongeloofwaardig om verschillende redenen (één van de

drie ontvoerders was niet gemaskerd, het gebeurde zomaar in het openbaar, het is moeilijk te begrijpen

waarom ze verzoeker ontvoerd hebben, want als ze echt dachten dat hij lid was van de geheime dienst

zouden ze hem gedood hebben omdat een ontvoering veel risico’s met zich meebrengt). Hierover stelt

verzoeker dat het logisch is dat hij ontvoerd werd zodat hij zijn badge van de geheime dienst zou geven

(waarvan Al-Shabaab dacht dat hij deel uitmaakte) en akkoord zou gaan om met Al-Shabaab samen te

werken. Dit betreft louter een uitleg achteraf die geen afbreuk doet aan dit motief. Tevens wordt erop

gewezen dat verzoeker de overige motieven in dit verband ongemoeid laat.

In de bestreden beslissing wordt erop gewezen dat de keuze van Al-Shabaab om verzoeker, waarvan

ze dachten dat hij lid was van de geheime dienst, te rekruteren, onbegrijpelijk en extreem gevaarlijk zou

zijn voor deze organisatie. Verzoekers verklaringen geven geen blijk van reële situaties.

3.4.3.2. Inzake al de tegenstrijdigheden tussen verzoekers verklaringen bij de DVZ en het CGVS stelt

verzoeker in het algemeen dat hem bij de DVZ niet veel tijd werd gegeven, hij moest het kort houden. Er

kan hem dan ook niet verweten worden bepaalde zaken niet te hebben verteld.

In de bestreden beslissing wordt uitgebreid ingegaan op al de tegenstrijdigheden tussen verzoekers

verklaringen bij de DVZ en het CGVS. Deze tegenstrijdigheden betreffen een opdracht gegeven door Al-

Shabaab (informatie verzamelen over het presidentieel paleis) die verzoeker weigerde uit te voeren

ofwel een verbod gegeven door Al-Shabaab, met name om te stoppen waarmee hij bezig was. Tevens

vermeldde verzoeker bij het CGVS niet uit eigen beweging dat hij informatie moest verzamelen over het

presidentieel paleis, hij moest gewoon de telefoon opnemen en informatie doorgeven. Verzoeker legde

ook tegenstrijdige verklaringen af over zijn scooter (Al-Shabaab dacht dat hij bij de politie werkte omdat

hij een scooter had zoals zij, later verklaarde hij dat dit niet het geval was en dat er verschillende

jongeren die voor de overheid werkten, een scooter hadden zoals hij, nog later zei hij dat de politie

helemaal geen motors heeft en dat het slechts een excuus was van Al-Shabaab om hem te benaderen).

Van een asielzoeker kan worden verwacht dat hij eenduidige verklaringen aflegt, zeker over de redenen

die aan de basis liggen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, in alle fases van de asielprocedure,

dus ook al tijdens het interview bij de DVZ. Bovendien werden verzoekers verklaringen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken aan hem voorgelezen en heeft hij deze voor akkoord ondertekend waardoor hij
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zich akkoord heeft verklaard met de inhoud ervan. Louter verwijzen naar de omstandigheid dat het

interview op de DVZ kort was, kan geen verklaring zijn voor het verschil in verzoekers verklaringen bij

de DVZ en het CGVS.

Inzake de vaagheden en lacunes (verzoeker kan geen antwoord geven als hem doorgevraagd wordt

naar details in zijn asielrelaas die vrij eenvoudige zaken betreffen waar verzoeker elke dag mee

geconfronteerd werd, zoals de volledige naam van zijn buurvrouw, de leeftijd van de kinderen die hij

vervoerde) stelt verzoeker enkel dat het futiliteiten zijn. De Raad merkt in dit verband op dat uit het

geheel van verzoekers verklaringen blijkt dat deze onaannemelijk en ongeloofwaardig zijn, tegenstrijdig,

en vaagheden en lacunes bevatten. Door te stellen dat de lacunes futiliteiten betreffen, herstelt hij deze

lacunes niet en maakt hij niet aannemelijk dat zijn relaas wel geloofwaardig zou zijn.

Verzoeker brengt aldus geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht kunnen

werpen op de asielmotieven. Verzoeker beperkt zich tot het herhalen van het asielrelaas en het geven

van gefabriceerde post factum verklaringen, het formuleren van loutere beweringen en het maken van

persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te

voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook

geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun

vinden in het administratief dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.4.4. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing

staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat

in casu niet het geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoeker met zijn betoog geen

schending van het redelijkheidsbeginsel of het proportionaliteitsbeginsel als toepassing hiervan

aannemelijk maakt.

3.4.5. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

3.4.6. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

vreemdelingenwet.

3.4.7. Het CGVS vermeldt dat aan een asielzoeker ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend

kan 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. Het CGVS onderzoekt vervolgens de actuele veiligheidssituatie in Zuid- en

Centraal Somalië en gebruikt hiervoor verschillende bronnen: “UNHCR International Protection

Considerans with regard to people fleeing Southern and Central Somalia” van januari 2014, “UNHCR

position on returns to Southern and Central Somalia (Update I)” van mei 2016, de COI Focus “Somalië:

Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 19 februari 2016 met update op 6 september 2016, meegedeeld

in een aanvullende nota.

Het CGVS stelt dat uit de COI Focus blijkt dat het geweld er enerzijds de vorm aanneemt van complexe

terreuraanslagen in hoofdzaak gericht tegen hotels en restaurants populair bij overheidsfunctionarissen,

tegen overheidsgebouwen of overheidsinstellingen, en anderzijds de vorm aanneemt van doelgerichte

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

UNHCR adviseert evenwel niet om aan elke persoon afkomstig uit Zuid- en Centraal-Somalië een vorm

van bescherming te bieden. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat het geweldniveau, 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 zijn land van herkomst, maar ook met de

veiligheidssituatie in het gebied waarvan verzoeker afkomstig is. Gezien verzoekers verklaringen moet

de veiligheidssituatie in Mogadishu beoordeeld worden.

Het CGVS stelt in dit verband het volgende:
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“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

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 geheime

diensten.

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
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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.”

Als gevolg van de update van 6 september 2016 geeft het CGVS een nieuw onderzoek van de

veiligheidssituatie in Mogadishu, waarvan de conclusies dezelfde zijn, enkel een mortieraanval op het

presidentieel paleis en mortieraanvallen op het door AMISOM beschermde gebied van de internationale

luchthaven van Mogadishu worden bijkomend vermeld.

Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt slechts bescherming te bieden in de uitzonderlijke

situatie waarin de mate van het willekeurige geweld in een aan de gang zijnde gewapend conflict in het

land of de regio van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of de betrokken regio, aldaar louter door

zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op de in dit artikel bedoelde ernstige schade (cf. HvJ 17 februari

2009, Elgafaji / Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, ECLI:EU:C:2009:94; punt 28, 32-40, 43-44; HvJ

30 januari 2014, Diakité / Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, C-285/12,

ECLI:EU:C:2014:39; punt 30; EHRM, NA / Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, § 115;

EHRM, Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni 2011, § 226, en EHRM,

J.H. / Verenigd Koninkrijk, nr. 48839/09, 20 december 2011, § 54).

Verzoeker voegt bij het verzoekschrift de “UNHCR position on returns to Southern and Central Somalia

(Update 1)” van mei 2016 en verschillende persartikels. Het document van het UNHCR werd ook

gebruikt door het CGVS en in dat verband werd geconcludeerd dat “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”.

De persartikels die verzoeker 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 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. De persartikels die verzoeker

voorlegt, zijn dan ook niet van aard om de vaststellingen van de bestreden beslissing in een ander licht

te plaatsen.

Waar de advocaat van verzoeker ter zitting erop wijst dat uit de update van de COI-focus blijkt dat in de

maanden mei, juni en augustus 2016 het aantal incidenten telkens ongeveer dubbel zo hoog is als in de

overige maanden, wordt erop gewezen dat op dezelfde pagina (COI-Focus Somalië – Veiligheidssituatie

in Mogadishu, update 6 september 2016, p. 22) te lezen staat dat het Acled erop wijst dat enerzijds het

geweld mogelijk onderschat wordt maar er anderzijds op wijst dat sommige incidenten dubbel vermeld

staan. Verzoeker toont hiermee niet aan dat de conclusie van het CGVS dat het geweld in Mogadishu

de vorm aanneemt van “complexe terreuraanslagen” in hoofdzaak gericht tegen hotels en restaurants

populair bij overheidsfunctionarissen, tegen overheidsgebouwen of overheidsinstellingen, en
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“doelgerichte moordaanslagen” tegen personen verbonden met de overheid of met internationale

instellingen, niet overeind blijft. Ter zitting wordt ook aangevoerd dat het specifiek district waaruit

verzoeker afkomstig is, niet werd onderzocht, omdat op p. 57 van de COI- focus wordt vermeld dat de

veiligheidssituatie in Mogadishu varieert naargelang de wijk. Er dient in dit verband te worden

opgemerkt dat, hoewel de veiligheidssituatie varieert naargelang de wijk, de conclusie is dat in geen van

deze wijken een situatie heerst van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

Waar verzoeker aanvoert dat er geen onderzoek werd gevoerd naar de specifieke omstandigheden

waarin hij zal terecht komen bij een eventuele terugkeer naar Mogadishu, meer bepaald of hij een

sociaal netwerk heeft om op terug te vallen en of hij zich op de steun of bescherming van zijn clan kan

beroepen, wordt opgemerkt dat verzoeker afkomstig is uit Mogadishu, waar blijkens zijn verklaringen, hij

geboren en opgegroeid is en zijn familie en clan aanwezig zijn. Uit verzoekers verklaringen blijkt dat zijn

moeder nog in Mogadishu woont en dat verzoekers kinderen zich momenteel in het huis van zijn

moeder in Mogadishu bevinden (gehoorverslag CGVS, p. 4) Hij beperkt zich tot de vaststelling dat het in

de Somalische maatschappij onmogelijk is om te overleven indien men zich niet kan beroepen op de

steun en bescherming van zijn clan.

3.4.8. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

3.4.9. 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.

3.4.10. Waar verzoeker in fine vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen

en het rechtsplegingsdossier terug over te maken aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen voor bijkomend onderzoek, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen

vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een

substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden

hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan

komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te

moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden

ingewilligd.

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 zesentwintig oktober tweeduizend zestien

door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


