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nr. 178 839 van 30 november 2016

in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 2 augustus 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 6 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. BRAEM loco advocaat A.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

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

Mogadishu op 1 januari 1990, waar u gewoond hebt in het district Yaqshid tot aan uw vertrek uit

Somalië. U werkte er als bijzitter in taxibusjes. Op 10 april 2015 werd er een oudere man vermoord in

het taxibusje waarvoor u op dat moment werkte. De politie reed op dat moment achter het busje,

waardoor zij snel ter plaatse waren. U had gezien dat een man in het taxibusje een voorwerp had

weggeschoven onder de stoelen. U heeft dit verteld aan de politie. De politie heeft u en drie mannen die

achter de vermoorde man zaten apart gehouden en gefouilleerd. De politie onderzocht ook de wagen,

waarbij ze een vuurwapen vonden. U en de drie mannen werden meegenomen naar het politiekantoor.
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U werd er geslagen en ondervraagd over wie de moord gepleegd had. U zei dat u had gezien dat één

van die mannen een pistool had weggegooid onder de zetels van het taxibusje. De vermoedelijke dader

was opgesloten in een andere cel. U probeerde de andere mannen die samen met u gearresteerd

waren te overtuigen dat ze ook zouden getuigen tegen de vermoedelijke dader. U vreesde dat jullie

anders allemaal zouden geëxecuteerd worden door de autoriteiten. Toen de autoriteiten u en de andere

mannen met de dood kwamen bedreigen, indien jullie niet zouden getuigen tegen de vermoedelijke

dader, besloten jullie allemaal te getuigen. De volgende ochtend werd u vrijgelaten. Die dag werd u op

straat met een geweer aangevallen door Liban, één van de mannen die samen met u gearresteerd

waren. U kon ontkomen en vluchtte een moskee binnen. In de moskee kreeg u dan nog een

dreigtelefoon van een lid van Al Shabaab waarin hij zei dat ze u zouden doden omdat u één van hun

leden had verraden. U hield zich daarna nog 18 dagen schuil in een huis in Hamar Weyne. U heeft

Somalië verlaten op 1 mei 2015. Op 10 mei 2015 kwam u aan in België, waar u op 11 mei 2015

asiel aanvroeg. Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende originele documenten voor: een

medisch attest dd. 13 mei 2016 van dokter Binade Dominique en een foto van uw familie. U legde ook

kopieën van uw huwelijksakte en de geboorteaktes van uw kinderen voor.

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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw opeenvolgende verklaringen niet eensluidend zijn.

Zo stelde u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat Al Shabaab in 2015 tegen u zei dat ze werk

voor u hadden en dat ze wilden dat u met hen zou samen werken (DVZ Vragenlijst, vraag 5). Op het

CGVS zei u hierover echter niets meer. Wanneer u hiermee wordt geconfronteerd op het CGVS ontkent

u eerst drie keer dat u dit zou gezegd hebben. De vierde keer dat u hiermee wordt geconfronteerd zegt

u dat Somaliërs als ze schrik hebben vaak gewoon iets verklaren. Impliciet geeft u dus toe dat u dit

vluchtmotief had verzonnen.

U beweert daarnaast op het CGVS dan weer wel de waarheid te vertellen, aangezien u nu de kans krijgt

om uitgebreid en op een rustige manier te vertellen over uw problemen. U werd er daarna op het CGVS

op gewezen dat dit uiteraard wel de geloofwaardigheid van uw andere beweringen aantast als u op de

DVZ verklaringen aflegt die niet waar zijn. Hierop reageert u met een Somalische uitdrukking die dit

eerder lijkt te bevestigen dan te ontkennen (CGVS gehoorverslag, p.36-37). Een dergelijke handelswijze

getuigt echter geenszins van een daadwerkelijke gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Van een kandidaat-vluchteling mag immers ten allen tijde en

redelijkerwijs verwacht worden dat deze zijn asielmotieven zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk

uiteenzet en de bevoegde (asiel)instanties in het onthaalland van bij het begin correct inlicht over zijn

vluchtmotieven. Uw verklaring terzake, nl. dat Somalische mensen als ze schrik hebben gewoon iets

verklaren is totaal onvoldoende ter verantwoording. Deze vaststelling brengt uw algemene

geloofwaardigheid dan ook in het gedrang.

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat er belangrijke leemten in uw kennis zijn die de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas in ernstige mate onderuit halen.

Zo kende u de naam niet van de moordenaar waartegen u bent gaan getuigen. U werd er dan ook mee

geconfronteerd dat het bevreemdend is dat u de naam van die man niet zou gehoord hebben van

mensen in de wijk, de politie of in de media. Hierop reageerde u dat u ook de naam van de ambtenaar

van het CGVS niet kent alhoewel u al een tijd lang met hem aan het praten bent. U werd er daarna op

gewezen dat het hier wel om iets helemaal anders gaat. Deze man had namelijk een moord gepleegd in

uw aanwezigheid. Er kan daarnaast ook verwacht worden dat mensen nieuwsgierig zijn naar zijn naam

en dat deze de ronde doet. Hierop reageerde u dat u daar totaal niet met bezig was. U verklaarde dat u

eerst probeerde vrij te komen uit de gevangenis en dat u daarna ondergedoken leefde, waardoor u niet

bezig was met informatie over de moord te achterhalen. U werd daarna nog één maal gevraagd of u de

naam van de moordenaar ook niet meer gehoord had van familie of mensen uit de wijk, waarop u

negatief antwoordde (CGVS, p.24-25). Gezien het belang hiervan kan minstens verwacht worden dat u
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beter op de hoogte zou zijn van de identiteit van de moordenaar waartegen u gaan getuigen bent en dat

u meer inspanningen zou hebben geleverd om zijn identiteit te achterhalen.

U verklaart immers ernstige problemen te hebben gekregen nadat u tegen deze man was gaan getuigen

bij de politie (CGVS, p.22-23).

Bovendien verklaarde u aanvankelijk dat de dader later voor de rechter is moeten komen en dan is

veroordeeld tot de dood (CGVS, p.23). Wanneer u verder in het gehoor op het CGVS wordt gevraagd

wanneer de dader juist voor de rechter is moeten komen, antwoordt u opeens dat u helemaal niet

gezegd hebt dat hij voor de rechtbank is gekomen.

U werd er daarna op gewezen dat u dat wel degelijk hebt gezegd en u werd de vraag gesteld wanneer

die man dan veroordeeld is tot de dood. Hierop antwoordt u door te vragen of u hiervan een schatting

moet geven. U werd gevraagd gewoon te zeggen wat u hierover weet. U antwoordde dat u niet weet of

hij veroordeeld is, maar dat u dit afleidde uit het dreigtelefoontje dat u kreeg van Al Shabaab. U werd er

dan ook op gewezen dat het bevreemdend is dat de dader meteen in de dagen erna al zou

geëxecuteerd worden. Hierop reageert u door te verklaren dat u dat niet weet aangezien u in de war

was na het dreigtelefoontje.

U werd dan ook gevraagd of u eigenlijk wel weet of die man veroordeeld is tot de dood. Hierop

antwoordt u dat er op het politiekantoor werd gezegd dat ze de dader zouden doden indien jullie

tegen hem getuigden en dat u daarom denkt dat ze hem vermoord hebben. U werd daarna gevraagd of

u niets meer gehoord hebt van uw familie over wat er met de moordenaar is gebeurd. Hierop reageerde

u negatief (CGVS, p.32-33).

Gezien het belang hiervan kan minstens verwacht worden dat u beter op de hoogte zou zijn van wat

er met de man waartegen u gaan getuigen bent is gebeurd en dat u meer inspanningen zou hebben

geleverd om dit te achterhalen. Dergelijke leemten in uw kennis ondermijnen dan ook de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Ten derde legde u ook erg vage en bevreemdende verklaringen af over uw getuigenis tegen de

vermoedelijke dader. In de drie keer dat u hiernaar gevraagd werd kon u enkel vaagweg zeggen dat u

tegen de regeringsleden zei dat die man de moord had gepleegd. U verklaarde ook dat u niets hebt

moeten ondertekenen en dat u niet moest gaan getuigen voor de rechtbank maar dat u gewoon een

mondelinge verklaring moest afleggen. Het enige concrete dat u over dat gesprek kon zeggen is dat u

tegen de regeringsleden zei dat het die man was die de moord had gepleegd (CGVS, p.31-32).

Ten vierde werd u uitgebreid bevraagd over de indeling van de wagen en waar u, de dader, en het

slachtoffer zich bevonden. De tolk schetste dit ook op basis van uw verklaringen (zie notities tolk in

administratief dossier) (CGVS, p.28-29). U werd daarna gevraagd of er geen mensen achter de dader

zaten en er op gewezen dat die dat dan toch moeten gezien hebben. U verklaarde dat het achteraan

inderdaad vol zat met vrouwen. U werd er dan op gewezen dat die dan toch moeten gezien hebben wie

de moord had gepleegd en u werd gevraagd waarom die vrouwen niet zijn gaan getuigen of waarom de

politie niet gevraagd had aan hen wat er gebeurd was. Hierop reageert u door te verklaren dat u het niet

weet en dat de politie u en die drie andere mannen arresteerde nadat u verklaard had dat de

vermoedelijke dader een wapen had weggemoffeld onder de zetels van het taxibusje. U werd hierna

een tweede keer gevraagd waarom de politie niet aan die vrouwen zou gevraagd hebben wat er

gebeurd was, aangezien die dat toch beter hadden moeten kunnen zien. Hierop reageerde u dat de

vrouwen hard aan het roepen waren en dat de autoriteiten hen verder gerust gelaten hebben (CGVS,

p.30).

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

vluchtrelaas.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten wijzigen voorgaande

vaststellingen niet. Het medisch attest bevestigt dat u littekens hebt op uw lichaam, maar biedt geen

uitsluitsel over de omstandigheden waarin u deze littekens heeft opgelopen. De andere documenten die

u indiende bevatten informatie die niet in twijfel wordt getrokken.

Gezien bovenstaande elementen dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen betreffende uw

vluchtmotieven ongeloofwaardig zijn zodat u niet in aanmerking komt voor de toekenning van de
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vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a of b van de

Vreemdelingenwet.

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

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
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schutters. Onder de slachtoffers van deze aanslagen bevinden zich parlementsleden en regionale

bestuurders, politieke vertegenwoordigers en overheidsfunctionarissen, politieagenten, soldaten of

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

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

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

andere incidenten plaats, meestal bomaanslagen en verder verschillende incidenten tussen

veiligheidsdiensten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

islamistische beweging kunnen aangeduid worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verdrievoudigd.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan:

“Schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen1, B.S. 31 december

1980. Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Schending

van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

II.1.1. De verwerende partij stelt in haar beslissing dat er geen aanwijzingen zouden zijn dat

verzoekende partij nood zou hebben aan de bescherming geboden door de Conventie van Genève,

noch aan subsidiaire bescherming. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling

gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de

beslissing zelf, hetzij uit het administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar,

feitelijk juist en draagkrachtig (dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden)

zijn. De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van

de besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het

administratief dossier. De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi van het

besluit.

lI.1.2. De verwerende partij stelt geen geloof te hechten aan de vrees van verzoekend partij.

Zo stelt zij dat de kennis van verzoekende partij te beperkt zou zij aangaande de persoon die een moord

pleegde en waarvan verzoekende partij getuige was: (…).

Verzoekende partij merkt op dat zij noch het slachtoffer noch de dader persoonlijk kende. Zij heeft de

moord zien gebeuren en heeft bij de politie ook de dader geïdentificeerd. Verwerende partij gaat er ten

onrechte van uit dat verzoekende partij de persoonlijke gegevens van de moordenaar moet kennen.

Wanneer haar de vraag werd gesteld om de moordenaar te beschrijven heeft zij dat ook erg

gedetailleerd gedaan: (…).

Nadat verzoekende partij getuige was geweest van de moord, is haar leven in een stroomversnelling

gekomen, is haar leven bedreigd geweest en heeft zij moeten onderduiken tot zij de mogelijkheid had

om te vluchten uit het land: (…).

Zoals verzoekende partij terecht opmerkte tijdens het gehoor, wist zij zelfs de naam niet van de

protection officer, met wie zij meerdere uren in gesprek was, laat staan dat zij dat zij de naam zou

kennen van een man met wie zij nooit persoonlijke contacten heeft gehad: (…).

Ook de gebeurtenissen van de dag van de moordaanslag heeft zij uitgebreid uiteengezet: (…).

Verzoekende partij vermoedt dat de man tegen wie zij getuigd heeft, veroordeeld is tot de doodstraf.

Immers, dit is de normale gang van zaken in Somalië, reden waarom zij ook verklaarde dat de man

vermoord werd: (…).

Verzoekende partij kreeg op het CGVS – i.t.t. de DVZ – de tijd om rustig haar verhaal uiteen te zetten.

Zij blijft dan ook volharden in haar verklaringen gedaan tijdens het gehoor voor het CGVS. Zij heeft toen

immers alles kunnen uitleggen zonder dat men haar telkens onderbrak en stelde dat zij het kort moest

houden.

II.1.3 In de mate waarin er zich contradicties en omissies in het verhaal van de verzoekende partij

voordoen zijn deze zeker niet van dien aard om tot de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van de

verzoekende partij te besluiten. Zo stelt VEREECKE: (…). Dit wordt ook bevestigd in de rechtspraak van

de Raad van State: (…). (R.v.St. 173.899, 7 augustus 2007) Verzoekende partij begrijpt aldus absoluut

niet dat de verwerende partij meent haar ganse vluchtverhaal in twijfel te kunnen trekken. Dit is niet

ernstig. Verzoekende partij verdient wel degelijk de vluchtelingenstatus.”

2.1.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt de vluchtelingenstatus geweigerd omdat verzoekers

verklaringen betreffende zijn vluchtmotieven ongeloofwaardig zijn. Zo zijn de opeenvolgende

verklaringen niet eensluidend: (i) aangaande het al dan niet samenwerken met Al Shabaab, (ii) er zijn

belangrijke leemten in verzoekers kennis (iii) verzoeker legt erg vage en bevreemdende verklaringen af

over zijn getuigenis tegen de vermoedelijke dader en (iv) geeft verzoeker geen duidelijk zicht over de

indeling van de wagen en waar hijzelf, de dader, en het slachtoffer zich bevonden.

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

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

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de
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waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

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

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien de hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

De nood aan bescherming geboden door de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet moet

getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoekende partij of,

voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te

beoordelen indien de verzoeker de bescherming van dit land niet kan inroepen of indien hij geldige

redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

Voor zover een kandidaat-vluchteling bij de behandeling van zijn asielaanvraag bij de asieladministraties

geen originele identiteitsdocumenten neerlegt, moet zijn voorgehouden identiteit op overtuigende wijze

blijken uit zijn verklaringen. Hierbij blijkt uit vaste rechtspraak dat de asielzoeker in staat moet zijn te

antwoorden op eenvoudige vragen over de streek van afkomst (RvS 6 januari 2003, nr. 114.251; RvS

12 februari 2003, nr. 115.776). De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire

bevoegdheid om te oordelen of de geleverde kennis van de verzoekende partij voldoende is om aan de

beweerde herkomst en nationaliteit het voordeel van de twijfel toe te kennen.

Bij de beoordeling van deze redenen houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoekende partij. Hij onderzoekt, naast de

vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte vermag

acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de verwerende partij en of hij op grond daarvan en al

naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming relevante gegevens waarop

hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te

slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. Vooreerst wordt

rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van de verzoekende partij van feitelijke gegevens

die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de verzoekende partij. Voorts en naargelang de aard

van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke kennis van de

ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoekende partij minder doorslaggevend

is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake feitelijke gegevens binnen de

onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten beschouwing wordt gelaten.

In casu dient na de lezing van het administratief dossier te worden vastgesteld dat verzoekers

verklaringen betreffende zijn vluchtmotieven ongeloofwaardig zijn. De Raad stelt vast dat de

verzoekende partij in voorliggend verzoekschrift geen overtuigende poging onderneemt om het geheel

van de motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing te verklaren of te

weerleggen. Het komt aan de verzoekende partij toe om deze motieven aan de hand van concrete

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel om onderstaande

redenen in gebreke blijft.

De Raad stelt vast dat verzoeker de motieven, aangaande het al dan niet samenwerken met Al

Shabaab en de vaststelling dat hij geen duidelijk zicht geeft over de indeling van de wagen en waar

hijzelf, de dader, en het slachtoffer zich bevonden, niet aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Deze

motieven die de kern van verzoekers vluchtrelaas betreffen worden door de Raad bevestigd en tot de

zijne gemaakt.
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2.1.3. Verzoeker betoogt dat “hij noch het slachtoffer noch de dader persoonlijk kende: hij heeft de

moord zien gebeuren en heeft bij de politie ook de dader geïdentificeerd. Verwerende partij gaat er ten

onrechte van uit dat verzoekende partij de persoonlijke gegevens van de moordenaar moet kennen.

Wanneer haar de vraag werd gesteld om de moordenaar te beschrijven heeft zij dat ook erg

gedetailleerd gedaan. Nadat verzoekende partij getuige was geweest van de moord, is haar leven in

een stroomversnelling gekomen, is haar leven bedreigd geweest en heeft zij moeten onderduiken tot zij

de mogelijkheid had om te vluchten uit het land. Zoals verzoekende partij terecht opmerkte tijdens het

gehoor, wist zij zelfs de naam niet van de protection officer, met wie zij meerdere uren in gesprek was,

laat staan dat zij dat zij de naam zou kennen van een man met wie zij nooit persoonlijke contacten heeft

gehad. Ook de gebeurtenissen van de dag van de moordaanslag heeft zij uitgebreid uiteengezet.

Verzoekende partij vermoedt dat de man tegen wie zij getuigd heeft, veroordeeld is tot de doodstraf.

Immers, dit is de normale gang van zaken in Somalië, reden waarom zij ook verklaarde dat de man

vermoord werd”.

Verzoeker slaagt er met zijn betoog niet in de motieven aan de hand van concrete elementen en

argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Verzoeker komt niet verder dan de vaststellingen, die

steun vinden in het dossier, te minimaliseren of te herhalen. De geciteerde passages doen geen afbreuk

aan volgende gedetailleerde motieven: “Zo kende u de naam niet van de moordenaar waartegen u bent

gaan getuigen. U werd er dan ook mee geconfronteerd dat het bevreemdend is dat u de naam van die

man niet zou gehoord hebben van mensen in de wijk, de politie of in de media. Hierop reageerde u dat u

ook de naam van de ambtenaar van het CGVS niet kent alhoewel u al een tijd lang met hem aan het

praten bent. U werd er daarna op gewezen dat het hier wel om iets helemaal anders gaat. Deze man

had namelijk een moord gepleegd in uw aanwezigheid. Er kan daarnaast ook verwacht worden dat

mensen nieuwsgierig zijn naar zijn naam en dat deze de ronde doet. Hierop reageerde u dat u daar

totaal niet met bezig was. U verklaarde dat u eerst probeerde vrij te komen uit de gevangenis en dat u

daarna ondergedoken leefde, waardoor u niet bezig was met informatie over de moord te achterhalen. U

werd daarna nog één maal gevraagd of u de naam van de moordenaar ook niet meer gehoord had van

familie of mensen uit de wijk, waarop u negatief antwoordde (CGVS, p.24-25). Gezien het belang

hiervan kan minstens verwacht worden dat u beter op de hoogte zou zijn van de identiteit van de

moordenaar waartegen u gaan getuigen bent en dat u meer inspanningen zou hebben geleverd om zijn

identiteit te achterhalen. U verklaart immers ernstige problemen te hebben gekregen nadat u tegen deze

man was gaan getuigen bij de politie (CGVS, p.22-23). Bovendien verklaarde u aanvankelijk dat de

dader later voor de rechter is moeten komen en dan is veroordeeld tot de dood (CGVS, p.23). Wanneer

u verder in het gehoor op het CGVS wordt gevraagd wanneer de dader juist voor de rechter is moeten

komen, antwoordt u opeens dat u helemaal niet gezegd hebt dat hij voor de rechtbank is gekomen. U

werd er daarna op gewezen dat u dat wel degelijk hebt gezegd en u werd de vraag gesteld wanneer die

man dan veroordeeld is tot de dood. Hierop antwoordt u door te vragen of u hiervan een schatting moet

geven. U werd gevraagd gewoon te zeggen wat u hierover weet. U antwoordde dat u niet weet of hij

veroordeeld is, maar dat u dit afleidde uit het dreigtelefoontje dat u kreeg van Al Shabaab. U werd er

dan ook op gewezen dat het bevreemdend is dat de dader meteen in de dagen erna al zou

geëxecuteerd worden. Hierop reageert u door te verklaren dat u dat niet weet aangezien u in de war

was na het dreigtelefoontje. U werd dan ook gevraagd of u eigenlijk wel weet of die man veroordeeld is

tot de dood. Hierop antwoordt u dat er op het politiekantoor werd gezegd dat ze de dader zouden doden

indien jullie tegen hem getuigden en dat u daarom denkt dat ze hem vermoord hebben. U werd daarna

gevraagd of u niets meer gehoord hebt van uw familie over wat er met de moordenaar is gebeurd.

Hierop reageerde u negatief (CGVS, p.32-33). Gezien het belang hiervan kan minstens verwacht

worden dat u beter op de hoogte zou zijn van wat er met de man waartegen u gaan getuigen bent is

gebeurd en dat u meer inspanningen zou hebben geleverd om dit te achterhalen. Dergelijke leemten in

uw kennis ondermijnen dan ook de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Ten derde legde u ook erg

vage en bevreemdende verklaringen af over uw getuigenis tegen de vermoedelijke dader. In de drie

keer dat u hiernaar gevraagd werd kon u enkel vaagweg zeggen dat u tegen de regeringsleden zei dat

die man de moord had gepleegd. U verklaarde ook dat u niets hebt moeten ondertekenen en dat u niet

moest gaan getuigen voor de rechtbank maar dat u gewoon een mondelinge verklaring moest afleggen.

Het enige concrete dat u over dat gesprek kon zeggen is dat u tegen de regeringsleden zei dat het die

man was die de moord had gepleegd (CGVS, p.31-32)”.

Voorgaande motieven, die steun vinden in het administratief dossier en die bijdragen tot het besluit dat

verzoekers verklaringen betreffende zijn vluchtmotieven ongeloofwaardig zijn, blijven onverminderd

staande en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.
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Verzoeker legt ter terechtzitting processen-verbaal neer waaruit zou moeten blijken dat verzoeker en “de

twee andere jongens die moesten getuigen over de moord”.

In casu volstaat de vaststelling dat aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden

toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen, wat niet het geval is. Bovendien betreffen het fotokopieën waaraan geen enkele

bewijswaarde kan worden toegekend daar deze gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren zijn

(RvS 25 juni 2004, nr. 133.135; RvS 24 maart 2005, nr. 142.624). Tot slot stelt de Raad vast dat de

processen-verbaal niet vertaald zijn door een beëdigde tolk.

2.2. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan:

“Schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen4, B.S. 31 december

1980. Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Schending

van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Schending van het non

refoulement beginsel

II.2.1. Verwerende partij stelt verder dat de verzoekende partij evenmin in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus. Zij baseert zich hiervoor op een COI-focus dd. 19 februari 2016 op

basis waarvan dit zou moeten blijken. Het is onbegrijpelijk hoe de verwerende partij na lezing van deze

COI-Focus tot een dergelijke conclusie is kunnen komen! Zo geeft het CEDOCA rapport op de p. 21-24

een overzicht van complexe aanslagen waarbij telkens burgers om het leven kwamen. Ook andere

gewelddadige incidenten worden weergegeven op de p. 26-28. Zo stelt citeert de COI-Focus op p. 29-

30 tevens ACLED die stelt dat het geweld tegen burgers nog gestegen is:

“in een analyse van augustus 2015 stelt ACLED dat AMISOM er niet in is geslaagd om het geweld

tegen burgers te doen verminderen. Sinds februari 2012 toen het mandaat van AMISOM uitdrukkelijk

AL-SHABAAB als belangrijkste dreiging bestempelde en ondanks de uitbreiding van het mandaat naar

de bescherming van burgers in mei 2013, is het aantal gewelddaden tegen burgers gestegen en blijft

het niet langer beperkt tot Mogadishu maar verspreidde het zich over heel Zuid- en Centraal-Somalië.

(…). In een artikel van april 2015 berekende ACLED het relatieve risico in de periode van januari tot

maart 2015 voor burgers van Afrikaanse landen om slachtoffer te worden van het gewapende politieke

conflict. Na Libië, waar het risico eens zo hoog lag, bleek Somalië op dat moment het Afrikaanse land

waar een doorsnee burger het hoogste risico loopt het slachtoffer te worden van het gewapend conflict.

De analyse maakt geen onderscheid tussen Mogadishu en andere regio’s.” De COI-Focus stelt verder

(p. 30): (…). Hoe de verwerende partij dit kan gelezen hebben en toch concluderen dat de situatie in

Mogadishu niet noopt tot het toekennen van subsidiaire bescherming, is dan ook een raadsel…

II.2.2. Ook één van de afsluitende paragrafen van de COI Focus laat weinig aan de verbeelding over (p.

48): (…). Ook in de internationale pers vallen heel wat artikels terug te vinden over recente aanslagen,

waarbij gewone burgers omkwamen (en die dus geen uitstaans hebben met de overheid) Hierna volgt

een greep uit de veelheid aan verschenen artikels:

- 22 januari 2016: een aanval op een restaurant aan het strand, waarbij 20 doden vallen (stuk 3);

- 26 februari 2016: een aanval op een hotel met minstens 14 doden tot gevolg (stuk 4);

- 11 april 2016: een bomexplosie nabij een restaurant, met vijf doden tot gevolg (stuk 5);

- 18 april 2016: een autobom die ontploft, met 4 doden tot gevolg (stuk 6).

- 1 juni 2016: autobom ontploft en doodt 16 mensen en maakt minstens 55 gewonden (stuk 7)

- 25 juni 2016: aanval op hotel in Mogadishu: 15 deden en 25 gewonden (stuk 9)

- 26 juli 2016: minstens 14 doden bij aanslag met bomauto’s in Mogadishu (stuk 10)

II.2.4 De bronnen en informatie die verwerende partij aanhaalt om verzoekende partij de subsidiaire

beschermingsstatus te weigeren is achterhaald en beantwoordt niet aan de huidige

(on)veiligheidssituatie is Mogadishu. Uit verschillende objectieve COI-rapporten blijkt dat burgers in

Mogadishu nog steeds regelmatig het doelwit zijn van aanslagen door Al Shabaab. De Somalische

autoriteit heeft geen effectieve controle over Mogadishu en is niet in staat haar burgers te beschermen

tegen het geweld, zoals ook blijkt uit het nieuw COI rapport dd. 16 mei 2016: (stuk 8) (…). In het rapport

dd. 16 mei 2016 stelt UNHCR dat een gedwongen terugkeer naar Mogadishu in de huidige situatie niet

aangewezen is en de mensen in een kwetsbare positie stelt en het non – refoulement beginsel schendt:

(…).Ook de humanitaire situatie is er desastreus. Zelfs de elementaire rechten, zoals toegang tot eten

en drinken, kunnen er niet gewaarborgd worden: (…).

II.2.5 Wat verwerende partij bovendien volledig uit het oog lijkt te verliezen, is het onderzoek naar de

specifieke omstandigheden waarin de aanvrager in kwestie terecht zal komen: er wordt op geen enkel
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ogenblik onderzocht of verzoekende partij een sociaal netwerk heeft waarop zij kan terug vallen in

Somalië. Hierbij mag het belang van de clans en de bescherming die ze bieden niet uit het oog verloren

worden. Het is in de Somalische maatschappij onmogelijk om te overleven indien men zich niet kan

beroepen op de steun en bescherming van zijn/haar clan. Verwerende partij heeft niet onderzocht of dit

netwerk specifiek voor verzoekende partij überhaupt aanwezig is in Mogadishu.

ll.2.6. Uit het bovenstaande blijkt ten overvloede dat de verwerende partij zeer snel en zeer onzorgvuldig

tot deze negatieve beslissing is gekomen.”

2.2.2. Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoeker vooreerst niet aannemelijk

dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van

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

Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt verwezen naar de aanvullende

nota van de verwerende partij:

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

International Protection Considérations with regard to peopie fieeing 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 6 september 2016 (waarvan een kopie bij onderhavig schrijven is gevoegd), 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 contrôle van al-Shabaab staan,

voort. Gebieden onder contrôle 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 hôtels 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 hôtels en restaurants populair bij overheidsfunctionarissen en op

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 verzoekers land van herkomst, maar ook

met de veiligheidssituatie in het gebied van waar verzoeker afkomstig is. Gezien verzoekers

verklaringen met betrekking tot diens 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 onderhavige nota toegevoegde COI

Focus "Somalië; Veiligheidssituatie in Mogadishu" van 6 september 2016) blijkt dat de politieke en

militaire situatie van Somalië drastisch gewijzigd zijn 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
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restaurants die vaak politieke figuren, overheidsfunctionarissen en buitenlanders over de vloer krijgen,

en op overheidsgebouwen of -instellingen,. 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, clanoudsten en

soms ook gewone burgers. Verschillende bronnen beschrijven het door al-Shabaab gepleegde geweld

als doelgericht. Dit neemt niet weg dat ook gewone burgers die toevallig in de buurt zijn getroffen

kunnen worden. In aanloop naar de geplande verkiezingen is het aantal doelgerichte moordaanslagen

op soldaten en overheidsfunctionarissen toegenomen. Naast de complexe aanslagen en doelgerichte

moordaanslagen vinden er nog een aantal andere incidenten plaats, waaronder incidenten tussen

verschillende veiligheidsdiensten en een toenemend aantal mortieraanvallen, onder meer op het

presidentieel paleis en het door AMISOM beschermde gebied van de internationale luchthaven van

Mogadishu.

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 UpperTribunal 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 tôt 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.

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 verzoeker louter door diens aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt om blootgesteld te

worden aan een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet.”

Verzoeker voert geen enkel verweer tegen deze pertinente vaststellingen, die steun vinden in de COI

Focus, SOMALIE. Veiligheidssituatie in Mogadishu, van 6 september 2016. Deze motieven worden door

de Raad tot de zijne gemaakt.
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Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3. In casu maakt de verzoekende partij 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

aannemelijk.

De twee middelen zijn ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel

overgenomen.

2.4. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend zestien door:

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC


