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nr. 178 423 van 25 november 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 28 juli 2016 heeft

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

30 juni 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 13 oktober 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 november 2016.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. TRUMPENER en van attaché

S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 27 april 2015 België is binnengekomen, diende op 28

april 2015 een asielaanvraag in.

1.2. Op 30 juni 2016 nam de adjunct-Commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekend schrijven van 30 juni 2016 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 28/04/2015

Overdracht CGVS: 21/08/2015
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U werd gehoord door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 18 mei

2016 van 09u07 tot 12u55, bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Uw advocaat, meester

TRUMPENER Kathleen, was aanwezig tijdens het gehoor.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Somalische nationaliteit te bezitten en van Benadiri origine te zijn. U bent geboren in

Mogadishu op 22 april 1989, waar u gewoond hebt in het district Hamar Weyne tot aan uw vertrek uit

Somalië. U woonde er in de wijk Aw Aweyska, nabij de rechtbank. U werkte er eerst als visser maar

werd regelmatig afgeperst door leden van de meerderheidsclans. Daarom werkte u daarna als

zelfstandig arbeider waarbij u spullen vervoerde met een kruiwagen voor mensen in de wijk. In

november 2014 zag u een auto, met twee mannen in, geparkeerd aan de achterkant van uw huis. Er zat

ook nog een man ernaast op een muurtje. Naar aanleiding van een eerdere aanslag hadden de

buurtbewoners de boodschap gekregen van de Somalische autoriteiten dat zij verantwoordelijk gesteld

zouden worden voor toekomstige problemen. Daardoor ging u aan de personen in de auto gaan

vragen of ze zich elders wilden parkeren. Op dat moment zag u echter explosieven liggen in de auto. U

ging terug naar huis, maar ging langs de andere kant van uw woning naar buiten om de militairen aan

de nabijgelegen legerpost te gaan waarschuwen. De soldaten arresteerden de man op het muurtje,

maar de auto kon weg rijden. Later vernam u dat die auto met explosieven tot ontploffing werd gebracht

in een aanslag. Op 20 november 2014 werd u opgeroepen om te gaan getuigen in de rechtbank over

wat u gezien had. U weigerde aanvankelijk omdat u vreesde voor uw eigen veiligheid. U dacht namelijk

dat u enkel verdachte situaties moest melden en u had niet verwacht dat u echt zou moeten gaan

getuigen in de rechtbank. Op 20 november 2014 werd u dan door de autoriteiten gearresteerd en zeven

dagen door hen vast gehouden. Tijdens deze zeven dagen werd u door hen fysiek mishandeld.

Uiteindelijk ging u akkoord om te gaan getuigen en werd u vrij gelaten. Twee dagen na uw vrijlating bent

u gaan getuigen in de rechtbank tegen de man op het muurtje en over de explosieven die u gezien had

in de auto. Hierna werd u meermaals telefonisch bedreigd door Al Shabaab. Op 10 december 2014

werd u thuis aangevallen door Al Shabaab. Uw broer werd gedood, maar u kon ontkomen. U heeft

Somalië verlaten op 10 januari 2015. Op 27 april 2015 kwam u aan in België, waar u op 28 april 2015

asiel aanvroeg.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u ingeroepen elementen dient te worden besloten dat u er niet in

slaagt elementen aan te dragen die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) ervan overtuigen dat u uw land heeft verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève. U maakt evenmin een reëel risico op ernstige

schade zoals voorzien in artikel 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet aannemelijk.

Ten eerste legde u bevreemdende en weinig waarschijnlijke verklaringen af over het moment waarop u

de explosieven zag in de auto naast uw woning. Zo kon u een tekening maken van de explosieven die u

gezien had en u kon uitgebreid de explosieven beschrijven. U had tevens twee geweren gezien in de

auto (CGVS, p.19). Het is dan ook bevreemdend dat de mannen niet zouden gemerkt hebben dat u de

explosieven had gezien. Zeker aangezien er twee mannen in de auto zaten en dan nog één op het

muurtje die konden zien waar u naar keek op dat moment. U verklaarde ook dat u echt tegen de auto

met explosieven had aangeleund (CGVS, p.20). U kreeg meermaals de vraag waarom die leden van Al

Shabaab eigenlijk niet gealarmeerd waren toen u met hen kwam praten en waarom die leden van Al

Shabaab daar dan nog zo lang bleven staan. U verklaarde dat ze niet in de gaten hadden naar waar u

keek en dat ze niet doorhadden dat u de inhoud van de auto had gezien. U zei ook enkel over parkeren

te hebben gesproken. Daarnaast verklaarde u dit door te stellen dat u niet meteen naar de legerpost

ging, maar eerst terug naar huis ging om daarna via de andere kant onopgemerkt naar de legerpost

te kunnen gaan. Hierdoor waren de leden van Al Shabaab volgens u niet meteen gealarmeerd

aangezien ze dachten dat u naar huis ging (CGVS, p.18-20). Dat ze er niet aan zouden denken dat u de

autoriteiten ook zou kunnen bellen vanuit uw woning is weinig plausibel.

U verklaarde ook dat de explosieven in de auto niet bedekt waren en gewoon open en bloot in de auto

lagen (CGVS, p.20). Er kan echter verwacht worden dat de leden van Al Shabaab de explosieven met

iets zouden bedekt hebben gezien ze er in een auto mee door Mogadishu reden met de bedoeling een

aanslag te plegen.

Vervolgens legde u weinig aannemelijke verklaringen af over de periode waarin u opgesloten zou

geweest zijn door de Somalische autoriteiten. Zo beweerde u zeven dagen lang met naar schatting elf

andere personen te hebben vastgezeten. Toch zou u in die zeven dagen tegen niemand gepraat

hebben. Wanneer u wordt geconfronteerd met het feit dat het onwaarschijnlijk is dat u daar zeven dagen
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lang zou opgesloten gezeten hebben en met niemand zou gepraat hebben, reageert u dat u dit niet

deed omdat u in moeilijke omstandigheden zat en u verdrietig en bezorgd was, hetgeen niet overtuigt

(CGVS, p.24).

Over uw getuigenis op de rechtbank was u zeer vaag. Zo wist u niet meer hoe de man heette waartegen

u gaan getuigen was (CGVS, p.28).

U verklaarde verder dat uw broer zou gedood zijn tijdens een aanval van Al Shabaab op jullie huis.

Wanneer u wordt gevraagd wat uw moeder heeft verteld over de begrafenis antwoordt u dat uw moeder

enkel zei dat uw broer dood is en dat mensen van de buurt aanwezig waren op de begrafenis. Wanneer

u een tweede keer wordt gevraagd wat uw moeder verteld heeft over de begrafenis van uw broer kan u

niets concreet meer zeggen. U werd dan ook gevraagd waarom uw moeder zo weinig verteld zou

hebben over de begrafenis van uw broer. Hierop antwoordde u dat uw moeder niet wilde dat u nog

verdrietiger werd en nog meer problemen kreeg (CGVS, p.29). Dergelijke vage en ondoorleefde

verklaringen ondermijnen echter in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw bewering uw broer

verloren te hebben tijdens een aanval van Al Shabaab op jullie woning.

Over de telefonische bedreigingen die u zou gekregen hebben van Al Shabaab legde u dan weer

ronduit tegenstrijdige verklaringen af. Zo verklaarde u tijdens het gehoor op het CGVS aanvankelijk dat

u na de aanval op jullie woning, waarbij uw broer werd vermoord, telefonisch werd bedreigd. U

verklaarde dan ook dat de leden van Al Shabaab aan de telefoon zeiden dat u de weg van uw broer zou

volgen en dat ze u zouden vinden. Aangezien u op dat moment verklaarde dat Al Shabaab zei dat u de

weg van uw broer zou volgen die ze vermoord hadden, kan hieruit duidelijk afgeleid worden dat u zeker

op dat moment bedoelde dat deze dreigtelefoontjes plaats vonden na de aanval op uw thuis (CGVS,

p.15). Later tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde u dan plots dat u na de aanval niet meer

telefonisch werd bedreigd aangezien u na de aanval geen telefoon meer gebruikte. Wanneer u wordt

geconfronteerd met bovenstaande tegenstrijdigheid antwoordt u dat u de eerste keer bedoelde dat

de bedreigingen begonnen waren na de rechtszaak tot aan de aanval (CGVS, p.32). Het is niet mogelijk

dat u dit de eerste keer bedoelde aangezien u de eerste keer zei dat Al Shabaab tijdens de

dreigtelefoon zei dat u dezelfde weg zou volgen van uw vermoorde broer. Dus hieruit kan heel duidelijk

afgeleid worden dat u de eerste keer bedoelde dat u telefonisch bedreigd werd na de aanval op uw

thuis. U vermeldde de dreigtelefoontjes op dat moment ook vlak nadat u over de aanval op uw thuis

vertelde (CGVS, p.15).

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan er geen geloof meer worden gehecht aan uw

asielrelaas.

Wat betreft uw verklaring dat u tot een minderheidsclan behoort die in Somalië onderdrukt wordt, dient

opgemerkt te worden dat de door u aangehaalde vervolgingsfeiten dateren van geruime tijd geleden

toen u nog als visser werkte en dus niet langer actueel zijn. Een man zou toen naar u gekomen zijn en

zou u onder bedreiging van een wapen gedwongen hebben om uw vis aan een lage prijs aan hem te

verkopen (CGVs, p. 6, 7 en 33). U stelde verder dat dergelijke incidenten constant voorvielen en dat u

daarom besliste om voor een andere job te kiezen (CGVS, p. 33). Toen u gevraagd werd of u ooit

andere problemen kende omwille van uw behoren tot de Benadiri clan antwoordde u ontkennend

(CGVS, p. 33 en 34). Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat uw behoren tot de Benadiri clan u niet

verhinderde Koranschool te volgen (CGVS, p.8) en te werken als zelfstandig arbeider (CGVS, p. 9-10).

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 (Update I)” van mei 2016

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 aanslagen en andere vormen van geweld. UNHCR geeft in haar meest

recente advies aan dat er in 2014 en 2015 verschillende grootschalige aanvallen waren in Mogadishu

waarbij burgers en civiele infrastructuur werden geviseerd, waaronder hotels en

overheidsgebouwen. Zoals verder wordt uiteengezet blijkt uit de COI Focus over de veiligheidssituatie in

Mogadishu dat het geweld er inderdaad enerzijds de vorm aanneemt van complexe terreuraanslagen,

die echter in hoofdzaak gericht zijn op hotels en restaurants populair bij overheidsfunctionarissen en op
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overheidsgebouwen of –instellingen, en anderzijds vaak de vorm aanneemt van doelgerichte

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

geeft aan dat veel personen die Zuid- en Centraal-Somalië ontvluchten een profiel hebben waardoor ze

in aanmerking zouden kunnen komen voor de vluchtelingenstatus. 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

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
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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 gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert aan als volgt:

“* Aangaande de weigering tot erkenning van de vluchtelingenstatus

Met betrekking tot de weigering tot erkenning van de vluchtelingenstatus luidt de bestreden beslissing

als volgt:

“Na grondig onderzoek van de door u ingeroepen elementen dient te worden besloten dat u er niet in

slaagt elementen aan te dragen die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) ervan overtuigen dat u uw land heeft verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève.”

Het CGVS stelt geheel ten onrechte geen geloof te kunnen hechten aan het verhaal van verzoeker.

Vooreerst stelt het CGVS geheel ten onrechte dat verzoeker bevreemdende en weinig waarschijnlijke

verklaringen aflegde over het moment waarop hij de explosieven in de auto nabij zijn woning opmerkte.

In dit verband dient te worden benadrukt dat verzoeker een bijzonder uitvoerige omschrijving kon

verschaffen van de omstandigheden waarin hij de explosieven destijds in de wagen opgemerkt heeft.

Zo kon verzoeker gedurende het verhoor een tekening maken van de explosieven die hij gezien had,

kon hij de explosieven uitgebreid omschrijven en bevestigde hij dat hij destijds eveneens twee geweren

in de wagen opgemerkt heeft.

Dat het feit dat verzoeker een dergelijke uitgebreide omschrijving kon geven het CGVS ertoe beweegt

om te besluiten dat de verklaringen van verzoeker bevreemdend en weinig waarschijnlijk zouden zijn, is

dan ook onbegrijpelijk.

Vervolgens stelt het CGVS dat er verwacht kan worden dat de leden van Al Shabaab de explosieven

met iets zouden bedekken aangezien ze er in een auto mee door Mogadishu reden met de bedoeling

om een aanslag te plegen.

Er dient te worden benadrukt dat er geen enkele reden voorhanden is om aan het waarheidsgetrouw

karakter van de verklaring van verzoeker te twijfelen.

Verzoeker kon gedurende het verhoor een zeer uitgebreide omschrijving geven van de omstandigheden

waarin hij de explosieven destijds in de wagen opgemerkt heeft.
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Verder stelt het CGVS dat verzoeker weinig aannemelijke verklaringen aflegde over de periode waarin

hij opgesloten werd door de Somalische autoriteiten.

Ook dit argument kan niet gevolgd worden.

Verzoeker omschreef gedurende het verhoor op zeer uitvoerige wijze hoe hij werd opgepakt, welk

gevangenisregime er gehanteerd werd en hoe hij gedurende zijn opsluiting mishandeld werd.

Dat verzoeker gedurende zijn gevangenschap niet met medegevangenen gesproken heeft, is dan ook

een element dat weinig relevant is.

Daarnaast stelt het CGVS dat verzoeker over de getuigenis op de rechtbank zeer vaag was.

Ook dit argument kan niet gevolgd worden nu verzoeker op afdoende wijze verduidelijkt heeft wanneer

en waar het getuigenverhoor heeft plaatsgevonden en wat hij gedurende het verhoor verklaard heeft.

Vervolgens stelt het CGVS dat verzoeker met betrekking tot de dood van zijn broer vage en

ondoorleefde verklaringen afgelegd zou hebben.

In dit verband dient te worden benadrukt dat verzoeker op zeer uitvoerige wijze omschreven heeft hoe

zijn broer tijdens de aanval van Al Shabaab om het leven gekomen is.

Dat verzoeker gedurende het afleggen van deze verklaringen weinig emoties vertoonde, kan uiteraard

geen invloed hebben op het waarheidsgetrouw karakter van deze verklaringen.

Tot slot stelt het CGVS dat verzoeker met betrekking tot de telefonische bedreigingen tegenstrijdige

verklaringen zou hebben afgelegd.

Ook dit element dient in de juiste context te worden geplaatst.

Het feit dat verzoeker gedurende het verhoor eerst verklaarde dat hij na de aanval in zijn woonst

telefonisch bedreigd werd en dat hij nadien verklaarde dat hij na de getuigenis in de rechtbank (en dus

niet na de latere aanval in zijn woonst) bedreigd werd, kan niet betekenen dat verzoeker

ongeloofwaardige of zelfs leugenachtige verklaringen zou hebben afgelegd.

Dat verzoeker zich gedurende het interview met betrekking tot een bepaald punt vergist, hoeft niet te

verwonderen gelet op de lange duurtijd van het interview en de hoeveelheid aan vragen die er

herhaaldelijk gesteld werden.

Dat hieruit zonder meer afgeleid wordt dat verzoeker ongeloofwaardige of zelfs leugenachtige

verklaringen zou hebben afgelegd, kan weinig redelijk genoemd worden.

* Aangaande de weigering tot toekenning van subsidiaire bescherming

Met betrekking tot de weigering tot toekenning van subsidiaire bescherming luidt de bestreden

beslissing als volgt:

“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.”

Het CGVS erkent in de bestreden beslissing aldus uitdrukkelijk 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.

Hoewel uit het feitenrelaas van verzoeker op afdoende wijze blijkt dat de burgers in Mogadishu nog

steeds dienen te vrezen voor aanslagen, besluit het CGVS op onbegrijpelijke wijze dat er geen gronden

bestaan om aan te nemen dat verzoeker een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige

bedreiging van zijn leven of zijn persoon.

Hoewel het CGVS op 27 april 2016 een bericht publiceerde met daarin de mededeling dat personen

afkomstig uit Mogadishu niet meer automatisch de status van subsidiair beschermde krijgen, benadrukt

het in haar publicatie uitdrukkelijk dat de actuele situatie in Mogadishu nog steeds problematisch is en

dat er voor heel wat personen nog steeds een nood aan bescherming bestaat.

In de hiervoor vermelde publicatie werd er door het CGVS eveneens aangegeven dat er op individuele

basis onderzocht dient te worden of er indicaties zijn van een gegronde vrees voor vervolging of een

reëel risico bij terugkeer.

Voor verzoeker is het dan ook onbegrijpelijk dat het CGVS, ondanks de zeer duidelijke verklaringen van

verzoeker, zonder meer besluit dat de subsidiaire bescherming aan verzoeker niet kan worden

toegekend.”
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2.1.2. In een aanvullende nota van 7 november 2016 brengt de Commissaris-generaal de COI Focus

“Somalië. Veiligheidssituatie in Mogadishu” van Cedoca van 6 september 2016 bij ter beoordeling van

de actuele veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal Somalië.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad dient

daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt

aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Vooreerst weerlegt verzoeker geenszins de motieven van de bestreden beslissing dat zijn

verklaringen over de ontdekking van de explosieven in de wagen naast zijn woning niet aannemelijk zijn,

door te volharden in het feit dat hij een uitvoerige omschrijving kon geven van de omstandigheden

waarin hij deze ontdekking deed. Dit laat niet toe de vaststellingen in de bestreden beslissing in een

ander daglicht te stellen, zodat de Raad in navolging van de Commissaris-generaal het relaas dat de

leden van Al-Shabaab niets in de gaten hadden en niet werden gealarmeerd, niet geloofwaardig acht.

Vervolgens herhaalt verzoeker dat om dezelfde reden, het wel degelijk geloofwaardig is dat de lading

van de wagen niet bedekt was en open en bloot lag. Ook hier treedt de Raad de beoordeling van de

Commissaris-generaal bij dat het niet aannemelijk is dat de leden van Al-Shabaab geen enkele

voorzorgsmaatregel hebben genomen wanneer zij met een auto geladen met explosieven en geweren

door Mogadishu reden om een aanslag te plegen. Deze vaststelling doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van het asielrelaas.

Verder spreekt verzoeker de motivering van de bestreden beslissing tegen dat het weinig relevant is dat

hij niet met de andere gevangenen heeft gepraat. Door louter te verwijzen naar zijn verklaringen over

zijn arrestatie, het gevangenisregime en de mishandeling tijdens zijn opsluiting, los van de vaststelling

dat verzoekers verklaringen ook hierover weinig doorleefd zijn, weerlegt hij de aangehaalde motivering

niet. Bovendien stelt de Raad vast dat verzoeker blijkbaar wel op de hoogte was dat de overige elf

gevangenen om verschillende redenen waren opgesloten, maar ook dit niet verder heeft verklaard

(CGVS-gehoorverslag, stuk 7, p. 24).

Daarnaast aanvaardt verzoeker het motief dat hij niet weet tegen wie hij een getuigenis heeft afgelegd

op de rechtbank, omdat hij kon verduidelijken wanneer en waar hij heeft moeten getuigen en wat hij

heeft verklaard gedurende het verhoor. Ook op dit punt kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekers

verklaringen op essentiële aspecten van het asielrelaas lacunes vertoont, zodat de geloofwaardigheid

ervan wordt ondermijnd.

Vervolgens kan verzoekers opmerking dat hij weinig emoties toonde bij het afleggen van zijn

verklaringen over de dood van zijn broer de motivering van de bestreden beslissing niet weerleggen

waar deze vermeldt dat verzoeker vage en geenszins doorleefde verklaringen hierover heeft afgelegd.

Het element dat verzoeker weinig emoties vertoonde ligt aldus niet ten grondslag aan dit motief. Het feit

dat verzoeker uiterst karig is met het toelichten van deze gebeurtenis en de begrafenis van zijn broer,

laat toe vast te stellen dat het asielrelaas ook op niet punt niet aannemelijk wordt gemaakt. Bovendien

merkt de Raad nog op dat verzoeker in het de DVZ-verklaring een andere datum vermeldde voor het

overlijden van zijn broer. Hij vermeldde toen dat zijn broer op 5 februari 2015 overleed (DVZ-verklaring,

stuk 18, p. 7).

Tot slot bevestigt verzoeker de tegenstrijdige verklaringen over de telefonische bedreigingen door Al-

Shabaab. Het argument dat dit een loutere vergissing betreft, te wijten aan de duur van het interview en

het aantal vragen dat wordt gesteld, wordt door de Raad niet aanvaard. Het ontvangen van

dreigtelefoons door Al-Shabaab betreft een belangrijk element van het asielrelaas, zodat een algemene

uitleg voor deze vergissing niet toelaat de vastgestelde tegenstrijdigheden uit te wissen. Verzoeker toont

overigens niet concreet aan hoe de duur van het CGVS-interview en het aantal gestelde vragen tijdens

het afgelegde CGVS-interview een aanleiding was voor deze ‘vergissing’.

Verzoeker weerlegt de vaststellingen in de bestreden beslissing met betrekking tot de weigering van de

vluchtelingenstatus niet. Hij maakt zijn vrees voor vervolging niet aannemelijk aan de hand van

geloofwaardige verklaringen.
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Verzoeker beperkt zich in wezen tot het volharden in zijn verklaringen, hetgeen echter de omstandig

uitgewerkte motieven van de bestreden beslissing niet weerlegt of in een ander daglicht stelt.

De motieven van de bestreden beslissing vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en

correct en worden door de Raad overgenomen.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van het voordeel van de twijfel zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de

vreemdelingenwet.

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

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

De Commissaris-generaal oordeelt op basis van de informatie in het administratief dossier

(Landeninformatie, stuk 17, nr. 1) omtrent de veiligheidssituatie in Mogadishu daarnaast dat, hoewel de

veiligheidssituatie er volatiel blijft en de situatie complex, problematisch en ernstig is en 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 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 een aanwezigheid aldaar

een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon zoals

bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt echter 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).

Uit de door verweerder neergelegde informatie en de in het administratief dossier opgenomen informatie

blijkt in dit kader dat het geweld dat in Mogadishu plaatsvindt sinds mei 2012 ten gevolge van de

terugtrekking van Al-Shabaab uit de hoofdstad veranderd is en in hoofdzaak de vorm aanneemt van

aanslagen enerzijds en tribale en zakelijke conflicten die gepaard gaan met geweld anderzijds.

Verzoekers kritiek wordt niet concreet uitgewerkt - hij verwijst zonder verdere toelichting naar een

mededeling van de Commissaris-generaal van 27 april 2016 en naar zijn verklaringen waarvan de Raad

in navolging van de Commissaris-generaal heeft vastgesteld dat deze geenszins “zeer duidelijk” zijn - en

is dan ook niet van aard om de vaststellingen van de bestreden beslissing in een ander licht te plaatsen.

De vaststellingen in de bestreden beslissing worden overgenomen.

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.
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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 vijfentwintig november tweeduizend zestien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


