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nr. 179 420 van 14 december 2016

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 30 juni 2016 heeft

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

31 mei 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat J.

HANNES, en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 1 januari

1993.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 26 juli 2015 en dient op 27 juli 2015

een asielaanvraag in.

Op 20 april 2016 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen gehoord.

Op 31 mei 2016 neemt de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

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

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

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

Dher in de provincie Galgadud op 1 januari 1993. U verhuisde echter al 4 maanden na uw geboorte

naar Mogadishu. U woonde er tot uw vertrek in de wijk Nagayle in het district Kaaraan. Uw vader had er

een generator, waarmee jullie elektriciteit verkochten aan klanten in de wijk. In november 2014 werd uw

vader telefonisch gecontacteerd door Al Shabaab, met de vraag om de generator de volgende dag uit te

schakelen rond 8 uur s’ avonds. Al Shabaab wou namelijk een aanval uitvoeren op een hoge

functionaris van de overheid die regelmatig een vrouw in de wijk bezocht. Uw vader stemde toe, maar

enkel omdat hij hoopte dat ze hem met rust zouden laten. De volgende avond belde Al Shabaab terug

rond het uur dat uw vader de elektriciteit moest uitschakelen. Uw vader nam echter niet op en schakelde

de elektriciteit niet uit. Aangezien het licht aan bleef brak er een gevecht uit tussen Al Shabaab en de

Somalische autoriteiten. Uw vader kreeg hierna een dreigtelefoon van Al Shabaab. Later op de avond

werden uw vrouw en moeder thuis aangevallen en fysiek mishandeld door leden van Al Shabaab. Uw

vader wou dit echter stilhouden omdat hij vreesde door de overheden beschuldigd te worden van

samenwerking met Al Shabaab. Uw vader werd daarna terug opgebeld en kreeg van Al Shabaab nog

één maal de kans om mee te werken. Uw vader stemde toe uit angst. De avond daarna werd uw vader

terug opgebeld met de vraag om de generator uit te schakelen. Op dat moment was uw vader echter

niet thuis. Ondanks dat u op dat moment thuis bij de generator was, kon uw vader u niet bereiken met

de boodschap om de generator uit te zetten, aangezien uw mobiele telefoon uit stond. Twee Somalische

soldaten passeerden jullie woning en zagen u aan de generator staan. Zodra ze vertrokken werden ze

onder vuur genomen door Al Shabaab. Op dat moment rende uw vader het huis binnen en zette de

generator uit. Het huis waar de hoge functionaris zich in bevond werd echter door een grote

energieleverancier bevoorraad en dus ging het licht niet uit. De aanval van Al Shabaab werd

afgeslagen. Uw vader kreeg hierna nog een dreigtelefoon van Al Shabaab. Uw vader besliste dat het

best was dat u zou onderduiken bij een oom. Hierna werd uw vader benaderd door soldaten van de

Somalische autoriteiten. U werd door hen beschuldigd het licht te hebben uitgedaan voor Al Shabaab.

Uw vader zei dat hij niet wist waar u was. De Somalische autoriteiten interpreteerden uw verdwijning als

het bewijs van uw samenwerking met Al Shabaab en zeiden dat u ter dood zou veroordeeld worden

indien ze u zouden vinden. U besloot dan ook het land te ontvluchten. U heeft Somalië verlaten op 1

december 2014. Op 5 december 2014 werd uw tweelingbroer vermoord door Al Shabaab. Al Shabaab

dacht dat u het was. Op 26 juli 2015 kwam u aan in België, waar u op 27 juli 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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u onwaarschijnlijke en onsamenhangende verklaringen aflegt

die de geloofwaardigheid van het asielrelaas volledig ondermijnen.

Zo verklaarde u dat uw vader twee maal gecontacteerd werd door Al Shabaab met de vraag om de

generator uit te schakelen. Twee maal zou uw vader niet hebben kunnen voldoen aan hun eisen. De

eerste keer schakelde hij de generator niet uit en de tweede keer te laat. Toch was het u, die hierin

maar een secundaire rol had, die moest onderduiken voor Al Shabaab bij uw oom (CGVS

gehoorverslag, p.18-19). U verklaarde tijdens het gehoor op het CGVS ook dat het goed gaat met uw

ouders en dat zij geen problemen meer gekend hebben, naast de bedreigingen (CGVS, p.10-11). Uw

ouders wonen nochtans nog steeds in het district Kaaraan, hoewel ze verhuisd zijn van de wijk Nagayle

naar de aangrenzende wijk Jabuuti (CGVS, p.25). Wanneer u wordt geconfronteerd met het feit dat het

onwaarschijnlijk is dat uw vader daar zou kunnen blijven wonen, terwijl u naar het buitenland moest

vluchten, antwoordt u eerst dat jullie beide werden beschuldigd en dat uw vader u weg gestuurd had om

u te redden. Aangezien dit uiteraard geen verklaring is voor bovenstaande onwaarschijnlijkheid kreeg u

nogmaals de vraag waarom uw vader achteraf geen problemen meer gekend heeft met Al Shabaab.

Hierop poneerde u dat Al Shabaab de kans niet heeft gehad. Al Shabaab heeft volgens u maar één

kans gehad en daarmee hebben ze uw tweelingbroer vermoord. De activiteit van Al Shabaab in de wijk

Jabuuti zou ook lager liggen dan de activiteit van Al Shabaab in de wijk Nagayle, volgens u. U werd

daarna geconfronteerd met het feit dat uw vader nog steeds in hetzelfde district woont en dat de wijken

Nagayle en Jabuuti vlak naast elkaar liggen. U werd erop gewezen dat Al Shabaab dus wel de kans had

om uw vader problemen te bezorgen. Aangezien beide wijken heel dicht bij elkaar liggen kan Al

Shabaab zelfs gewoon naar daar wandelen. Dit laatste feit moest u erkennen (CGVS, p.24). Het feit dat

uw vader zonder ernstige problemen met Al Shabaab kan blijven wonen in een aangrenzende wijk in het

district Kaaraan, terwijl uw vader volgens uw vluchtrelaas de dreigtelefoontjes kreeg en de bevelen die
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Al Shabaab hem gaf niet uitvoerde, ondermijnt volledig de geloofwaardigheid van de problemen die u

zou gekend hebben met Al Shabaab (CGVS, p.18-19).

Er dient daarnaast te worden vastgesteld dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder op de

helling komt te staan door tegenstrijdigheden die werden vastgesteld tussen uw opeenvolgende

verklaringen. Zo verklaarde u aanvankelijk op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat uw vader werd

door de regering beschuldigd werd banden te hebben met Al Shabaab en samen gewerkt te hebben

met Al Shabaab om de aanval op de hoge functionaris van de regering te plegen (DVZ Vragenlijst,

vraag 5). Op het CGVS verklaart u dat uw vader niet beschuldigd werd van samenwerking met Al

Shabaab. Wanneer u hiermee wordt geconfronteerd verklaart u dat er verschillende fouten zijn gebeurd

tijdens het eerste interview. Zo werd ook de naam van uw broer verkeerd opgegeven. U werd er daarna

echter op gewezen dat het altijd kan zijn dat een naam op de DVZ verkeerd begrepen wordt, maar dat

er in uw verklaring bij de DVZ letterlijk het volgende staat: “De regering beschuldigt mijn vader van

banden te hebben met de Al Shabaab en samen gewerkt te hebben om de aanval op de soldaat van de

regering te plegen.” (DVZ Vragenlijst, vraag 5). Het is dan ook onwaarschijnlijk dat bovenstaande

verklaring verkeerd zou zijn begrepen op de DVZ. Hierop reageert u dat uw vader verantwoordelijk

gesteld werd voor de daden waarvan de overheid u beschuldigde en dat uw vader u moest inleveren bij

de overheid. U verklaarde ook dit op deze manier te hebben aangegeven op de DVZ (CGVS, p.26).

Hiervan kan echter geen enkele aanwijzing worden gevonden in uw verklaring bij de DVZ (DVZ

Vragenlijst, vraag 5). U werd dan gewezen op het feit dat dit antwoord niet overtuigend is en dat u

eerder op het CGVS duidelijk had verklaard dat uw vader niet beschuldigd werd door de regering van

samenwerking met Al Shabaab. Hierop antwoordt u dat van zodra iemand problemen heeft met Al

Shabaab in Somalië de hele familie wordt verdacht en herhaalt dat uw vader verantwoordelijk gesteld

werd voor de daden waar u van beschuldigd werd (CGVS, p.26).

Daarnaast spreekt u in uw verklaring op de DVZ maar over één avond met een aanval van Al Shabaab,

terwijl dit in uw verklaringen op het CGVS opeens twee avonden zijn met aanvallen van Al Shabaab.

Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt beweert u dat u op de DVZ wel sprak over twee avonden en

dat u het kort moest houden. U gaf verder aan dat u dat ook niet werd gevraagd op de DVZ hoeveel

avonden met aanvallen er waren geweest (CGVS, p.27). Toch mogen dergelijke belangrijke elementen

logischerwijze niet ontbreken in een korte samenvatting van het asielrelaas zoals dient gegeven te

worden op de DVZ. Deze tegenstrijdigheid ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Verder verklaarde u op de DVZ dat uw vader u gevraagd had om de generator uit te zetten en dat u dan

ook geprobeerd hebt om de generator uit te schakelen (DVZ Vragenlijst, vraag 5). Op het CGVS

verklaart u dan weer dat uw vader nooit de kans had gekregen om aan u te vragen om de generator uit

te schakelen. Wanneer u hiermee wordt geconfronteerd verklaart u dat uw vader u wel telefonisch op de

hoogte had gebracht dat u de generator eventueel, moest er s’ avonds een probleem geweest zijn, zou

moeten uitzetten. U gaf ook aan dat dit niet gemakkelijk en gevaarlijk is. Wanneer u wordt gevraagd

waarom u dit niet vroeger had gezegd zegt u dat u dit vergeten was en dat u tijdens het interview op de

DVZ vermoeid was van uw reis. Toch wordt u er daarna op gewezen dat uw verklaringen nog steeds

tegenstrijdig zijn, aangezien u op de DVZ verklaarde geprobeerd te hebben de generator zelf uit te

schakelen, terwijl u op het CGVS verklaart dat u dit niet geprobeerd hebt. Wanneer u hiermee een

eerste keer wordt geconfronteerd herhaalt u de verklaringen die u eerder op het CGVS gaf. Wanneer u

hiermee een tweede keer wordt geconfronteerd aarzelt u eerst kort en geeft u daarna aan dat u de dag

van het interview op de DVZ verward was door de lange reis en dat u het op het CGVS pas verteld hoe

het echt zit aangezien u nu eens alles op een rijtje kunnen zetten heeft. U geeft ook aan dat niemand

een perfect geheugen heeft (CGVS, p.29-30). Het is echter niet aannemelijk dat u tijdens het interview

op de DVZ niet zou geweten hebben of u zelf de generator had proberen uitzetten of niet. Het is niet

aannemelijk dat u zich zou vergissen over een dergelijk belangrijk element in uw vluchtverhaal.

Verder worden ook de werkzaamheden van uw vader en uzelf, die rechtstreeks betrekking hebben op

uw vluchtrelaas, in twijfel getrokken. Hoewel u beweert dat uw vader sinds januari 2014 eigenaar was

van een generator waarmee hij elektriciteit verkocht aan klanten uit de wijk en dat u hem regelmatig

hielp bij het bewaken van de generator, blijkt u niet op de hoogte te zijn van de manier waarop uw vader

de prijs berekende voor de klanten. Wanneer u wordt geconfronteerd met het feit dat het vreemd is dat u

niet wist hoe uw vader de prijs berekende voor de klanten antwoordt u dat u alleen een helper was en

dat u vooral moest zorgen voor uw zieke moeder in die periode. U gaf echter ook aan dat uw vader u

naar klanten stuurde om het geld te collecteren. U werd er daarna op gewezen dat u logischerwijze het

systeem waarop uw vader de prijs berekende zou moeten kennen aangezien u tijdens het collecteren

van geld bij de klanten toch vragen moet gekregen hebben in verband met de prijs die klanten moesten

betalen. U werd nogmaals de vraag gesteld waarom u het systeem niet kende waarop de prijs werd

berekend. Hierop reageerde u dat dat uw taak niet was en dat u alleen hielp. Daarna kreeg u de vraag

of uw vader hierover niet praatte, bijvoorbeeld tijdens het eten. Hierop bevestigde u dat er tijdens het

eten inderdaad gesproken werd over die zaken omdat jullie niets anders hadden om over te praten
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(CGVS, p.12-13). Het is dan ook weinig aannemelijk dat u niet zou weten hoe de prijs werd berekend

voor klanten en dit ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaring dat uw vader een generator had

om elektriciteit te leveren aan klanten uit de wijk en dat u hem hiermee hielp. Aan het vluchtrelaas dat

hier rechtstreeks betrekking tot heeft kan dan ook geen enkel geloof meer worden gehecht.

U bent verder niet in het bezit van enig document dat uw asielrelaas zou kunnen staven.

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

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” van juni 2014 in rekening

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

impact van het geweld regionaal verschillend zijn. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden

gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het

gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Somalië,

dient in casu de veiligheidssituatie in Mogadishu te worden beoordeeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anderzijds neemt het geweld in Mogadishu vaak de vorm aan van doelgerichte moordaanslagen tegen

personen verbonden met de overheid of met internationale instellingen. Sommige aanslagen worden

opgeëist door alShabaab, 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
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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 alShabaab haar toevlucht neemt tot operaties tegen

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

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

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

islamistische beweging kunnen aangeduid worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verdrievoudigd.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de rechtspleging

2.1. Op 26 september 2016 legt de verwerende partij een aanvullende nota neer met betrekking tot de

veiligheidssituatie in Mogadishu. De bijkomende nota bevat “COI Focus: ‘Somalië: Veiligheidssituatie

Mogadishu’ van 6 september 2016, Cedoca.”

2.2.1. Op 30 september 2016 stuurt de verzoekende partij de volgende stukken aangetekend op: een

kopie van een document van de Somalische overheid waarin erkend wordt dat de broer van de

verzoekende partij in het district Kahran werd vermoord. De verzoekende partij voegt eveneens hiervan

het verzendingsbewijs toe. Ter terechtzitting toont de verzoekende partij de originele documenten en

vertaalt de aanwezig tolk ze weliswaar. De verwerende partij betwist ter terechtzitting de authenticiteit
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van het Somalische document, daar het om een kopie met een blauwe stempel gaat en vraagt om

toepassing te maken van artikel 8 van het PR RvV.

2.2.2. Het beoordelen van de authenticiteit en de bewijskracht van neergelegde documenten behoort tot

de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de

Raad), zonder dat hij de stukken van valsheid moet betichten. De Raad moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet zijn taak zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). De Raad hecht geen

geloof aan fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk

en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Voor zover de verzoekende partij

documenten neerlegt, dient zij dit te doen conform artikel 8 van het PR RvV, met name dat stukken die

in een andere taal dan deze van de rechtspleging zijn opgesteld, voorzien moeten worden van een

eensluidende vertaling op straffe van het niet in overweging nemen van deze stukken. Het is dus aan de

verzoekende partij om te voorzien in een vertaling.

De neergelegde documenten worden bij gebrek aan een voor eensluidende vertaling in de taal van de

rechtspleging niet in overweging genomen in toepassing van artikel 8 van het PR RvV.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In haar middelen betwist de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing. De

verzoekende partij tracht de verschillende motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.

De verzoekende partij licht haar middelen toe als volgt:

“A. EERSTE VERWEERMIDDEL

3. Vooreerst haalt de Commissaris-Generaal aan dat het relaas van verzoeker betreffende de

problemen met Al Shabaab onwaarschijnlijk zou zijn. Temeer daar de vader van verzoeker, die op dit

moment nog steeds in Mogadishu woont, geen problemen meer zou kennen met Al Shabaab.

Verzoeker is formeel dat hij diegene was die moest vluchten voor Al Shabaab, evenals voor de

Somalische Overheid.

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, had de vader van verzoeker een stroomgenerator in zijn bezit.

Hiermee leverde hij stroom aan enkele personen uit de buurt. De vader van verzoeker kon alzo de

elektriciteitsvoorziening in heel wat omliggende huizen regelen. Dit werd ook zo door verzoeker

verklaard.

Al Shabaab wist dat de vader van verzoeker zulke generator had en dat hij dus, wanneer de zon onder

was, de buurt in het donker kon zetten. Dit is de reden waarom Al Shabaab contact zocht met de vader

van verzoeker.

Aangezien zijn vader het eerste verzoek van Al Shabaab om de generator uit te schakelen weigerde,

kreeg de vader van verzoeker bedreigingen van Al Shabaab dat ze hem en zijn zoon

zouden vermoorden. Al Shabaab heeft dit niet gedaan, doch 2 mannen van Al Shabaab zijn naar de

woning van verzoeker gekomen en hebben de moeder van verzoeker en zijn vrouw mishandeld als

waarschuwing.

De vader van verzoeker kreeg nog één kans om de stroomgenerator bij een tweede aanval alsnog uit te

schakelen maar ook dit mislukte, de generator werd te laat uitgeschakeld. Al Shabaab nam vervolgens

contact op met de vader van verzoeker en deelde hem mee dat hij en zijn zoon ten dode zijn

opgeschreven.

Het is op dat moment dat de vader van verzoeker besloot dat verzoeker moest vluchten naar zijn oom.

De vader van verzoeker had verzoeker immers meegedeeld: “Ik ben al oud, jij bent nog jong, als er mij

iets overkomt geen probleem, maar ik wil jou veilig hebben, jij moet vluchten”. Dit is een eerste reden

waarom verzoeker op de vlucht is geslagen.

Aangezien het conflict in de buurt van verzoeker een conflict was tussen enerzijds Al Shabaab en

anderzijds de Overheid, werd het gezin door beide partijen benaderd. Al Shabaab wou hen dood omdat

ze de Islam zouden hebben verraden. De regering wou verzoeker arresteren omdat ze dachten dat

verzoeker de generator had uitgeschakeld.

Immers, kort voor de tweede aanval waren er 2 soldaten langs het huis van verzoeker gepasseerd en zij

hadden gemerkt dat verzoeker de stroomgenerator aan het bewaken was. Wat zij niet wisten was dat de

vader van verzoeker op moment dat de tweede aanval uitbrak, gearriveerd was om de generator uit te

schakelen.

Aangezien de laatste persoon die de soldaten hadden gezien bij de generator verzoeker was, werd hij

door de Overheid verdacht van samenzwering met Al Shabaab. Dit vermoeden werd nog aangesterkt
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door het feit dat de vader van verzoeker hem had weggestuurd naar zijn oom omdat Al Shabaab ermee

dreigde om hem te vermoorden.

Het is dus geenszins onwaarschijnlijk, zoals de Commissaris meent, dat verzoeker moest onderduiken

en niet zijn vader.

Immers, zoals verzoeker eveneens verklaarde, werd zijn tweelingsbroer even later vermoord. Dit

gegeven toont des te meer aan dat verzoeker geviseerd werd, en niet zozeer zijn vader. De

tweelingsbroer van verzoeker lijkt immers sterk op hem. Hij werd per vergissing aanzien als verzoeker

en werd vermoord. Hoe kon men de vader van verzoeker harder straffen dan het vermoorden van zijn

eigen zoon?

Dat het momenteel goed gaat met de ouders van verzoeker is dan ook niet zo verbazend. Door het

vermoorden van de tweelingsbroer, is Al Shabaab nog steeds in de waan dat zij verzoeker hebben

vermoord. Voor hen is dit gegeven al voldoende als vergelding.

Daarenboven heeft verzoeker verklaard dat zijn ouders nog wel steeds bedreigd worden door Al

Shabaab. Waarom Al Shabaab de vader van verzoeker in leven laat of nog niet geprobeerd hebben om

hem te vermoorden, kan verzoeker onmogelijk weten en kan hij ook niet beantwoorden.

Verlangen van verzoeker dat hij kan verklaren waarom zijn vader nog in leven is, is even onlogisch als

van hem een antwoord verlangen waarom de zon geel en niet blauw is.

Verzoeker is oprecht. Het relaas dat hij vertelt is lang niet zo onlogisch als de Commissaris-Generaal

meent te kunnen voorhouden en moet als geloofwaardig worden bestempeld.

B. TWEEDE VERWEERMIDDEL

4. Er wordt door de Commissaris Generaal een tegenstrijdigheid opgemerkt betreffende de verklaring

van verzoeker dat zijn vader verdacht werd door de overheid om samengewerkt te hebben met Al

Shabaab om de hoge functionaris te doden.

Bij DVZ zou verzoeker verklaard hebben dat zijn vader beschuldigd werd van dergelijke samenwerking.

Tijdens het interview bij het CGVS zou verzoeker het omgekeerde hebben verteld.

Zoals verzoeker terecht opmerkt in zijn verklaring foutief begrepen en uit context gehaald. De vader van

verzoeker werd beschuldigd van samenwerking met Al Shabaab maar het was vooral verzoeker zelf die

hiervan beschuldigd werd.

Aangezien verzoeker werd opgemerkt bij de generator door 2 soldaten vlak voor de tweede aanval,

verdenkt de Overheid hem ervan samen te werken met Al Shabaab.

Aangezien de vader van verzoeker de Overheid niet wou vertellen waar zijn zoon was, werd hij mede

verantwoordelijk gesteld voor de daden van verzoeker en wordt ook hij verdacht van samenwerking met

Al Shabaab.

Het eerste interview bij DVZ is veel beperkter dan het tweede interview bij het CGVS. Dat verzoeker niet

de tijd heeft gehad zich nader te verklaren over welke persoon waarvan wordt beschuldigd, kan hem

niet verweten worden.

Verzoeker is oprecht in zijn verklaring bij het CGVS dat hij verdacht wordt van samen te werken met Al

Shabaab en dat zijn vader, aangezien hij zijn zoon niet wou aangeven aan de overheid, mede

verantwoordelijk wordt gehouden voor de daden van verzoeker. Dit impliceert eveneens dat zijn vader

verdacht wordt van banden te hebben met Al Shabaab of minstens hen geholpen te hebben door

verzoeker niet aan te geven.

Bij DVZ verklaarde verzoeker vooreerst dat hijzelf werd beschuldigd door de regering van banden te

hebben met Al Shabaab. Zijn vader wordt eveneens beschuldigd van samen gewerkt te hebben met hen

om de aanval op de soldaat van de regering te plegen. Verzoeker verduidelijkt dit gegeven tijdens zijn

tweede interview dat zijn vader beschuldigd wordt aangezien hij zijn zoon niet wil aangeven maar initieel

werd enkel verzoeker beschuldigd aangezien hij opgemerkt werd bij de generator door de twee

soldaten.

Dat de verklaring van verzoeker dus niet tegenstrijdig is doch dat hij niet de kans heeft gehad bij DVZ

om zich te verduidelijken.

Dat de verklaring die verzoeker deed bij het CGVS oprecht is en de waarheid weergeeft.

C. DERDE VERWEERMIDDEL

5. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, is het eerste interview bij DVZ veel beperkter dan het

tweede interview bij het CGVS.

Het kan verzoeker dan ook niet verweten worden dat hij niet de tijd heeft gehad om zijn gehele

vluchtrelaas te vertellen. Dat zijn vluchtrelaas zoals het bij DVZ wordt weergegeven niet expliciet

melding maakt van 2 aanvallen door Al Shabaab, kan dan ook geen grond vormen om een

tegenstrijdigheid te weerhouden.

Verzoeker geeft tijdens zijn interview bij DVZ wel degelijk weer dat er een aanval plaatsvond op

27.11.2014 (dit was de eerste aanval aangezien verzoeker nadien spreekt dat Al Shabaab naderhand

bij hem thuis is geweest om zijn vrouw en moeder aan te vallen als waarschuwing). Daarna verklaart

verzoeker dat zijn vader uiteindelijk de generator toch heeft uitgeschakeld onder dwang van Al
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Shabaab. Dit gebeurde ná de aanval op de moeder en vrouw van verzoeker zodoende cliënt wel

degelijk getracht heeft om 2 aanvallen te beschrijven in plaats van één, zoals de Commissaris Generaal

voorhoudt.

Verzoeker antwoordde tijdens zijn interview bij CGVS op de vraag of hij “toen (= lees tijdens het gesprek

bij DVZ) een samenvatting gegeven heeft van alle redenen die aanleiding hebben gegeven tot uw

vertrek?”, dat hij “wel de kans niet volledig gehad heeft om uitgebreid over mijn probleem te gaan. Maar

ik ben er wel aan begonnen en heb iets van uitleg gegeven. Niet voldoende in ieder geval.”

Hiermee geeft verzoeker zelf aan dat hij veel meer wou vertellen bij DVZ dan hij uiteindelijk kon. Dat er

hem niet expliciet gevraagd werd bij DVZ hoeveel aanvallen er precies gebeurd waren, kan hem niet

verweten worden.

Dat hij één en ander beperkt moest houden en alzo niet duidelijk heeft weergegeven dat er 2 aanvallen

hadden plaatsgevonden, kan hem evenzeer niet verweten worden.

Vast staat dat hij wel degelijk 2 aanvallen heeft beschreven/willen beschrijven doch dat de samenvatting

van zijn eerste interview dit niet zo expliciet weergeeft, hetgeen louter een fout is wegens tijdsgebrek.

Hier een tegenstrijdigheid uit afleiden, is onterecht en onaanvaardbaar.

D. VIERDE VERWEERMIDDEL

6. De Commissaris Generaal geeft een derde tegenstrijdigheid weer, nl. dat verzoeker bij DVZ zou

verklaard hebben dat zijn vader zou gevraagd hebben om de stroomgenerator uit te zetten en dat hij dit

geprobeerd zou hebben doch dat verzoeker hier niet in slaagde. Tijdens het interview bij het CGVS

verklaarde verzoeker dat zijn vader nooit de kans heeft gekregen om aan verzoeker te vragen om de

generator uit te schakelen en dat hij het ook nooit geprobeerd heeft.

Verzoeker verklaarde bij DVZ het volgende:

“De generator werd uiteindelijk door mijn vader uitgeschakeld. Mijn vader heeft mij gevraagd om de

generator uit te schakelen, want enkel ik was aanwezig op de plaats

van de generator. Ik wist niet hoe ik het moest doen. Het was voor mij wat uitpluizen om de generator uit

te schakelen, daarom was ik niet op tijd met het uitschakelen.”

Tijdens zijn interview bij CGVS verklaarde verzoeker het volgende:

“De avond daarna werd hij nog een keer benaderd en ze zeiden ik kom eraan. Mijn vader schrok. Ik ben

daar niet. Ik ben op zoek naar brandstof zei hij maar mijn zoon is daar. Dat was de avond dat we weinig

brandstof hadden. Maar ik bel hem en geef hem wel aan waar hij de generator moet uitzetten. Dat is

jouw probleem zeiden ze hoe jij dit oplost. Zorg maar dat je het voor elkaar krijgt. Mijn vader haastte zich

terug naar me en probeerde me te bellen, maar mijn telefoon stond uit. (…) Op dat moment rende mijn

vader naar binnen en zette de knop van de generator uit. (pagina 19)”

Op pagina 24 verklaarde verzoeker hetzelfde relaas als hierboven geciteerd van pagina 19.

Verzoeker heeft alzo steeds verklaard dat zijn vader uiteindelijk de stroomgenerator heeft uitgezet.

Alsook heeft hij tijdens het interview bij CGVS steeds aangegeven dat zijn vader hem niet kon bereiken

op het moment waar Al Shabaab zijn vader had opgebeld, aangezien de gsm van verzoeker uit stond.

Dat hij tijdens zijn interview vergat te vermelden dat zijn vader hem, voordat hij vertrok om naft te gaan

halen, verwittigd had om de generator uit te schakelen bij een eventueel probleem, kan hem niet

verweten worden. Verzoeker heeft zo goed mogelijk getracht het relaas van de feiten weer te geven en

kan hierbij al eens iets over het hoofd zien.

Verzoeker heeft zich voornamelijk geconcentreerd op het ontstaan van de aanval en de latere

problemen veeleer dan op hetgeen voordien die dag gebeurd was.

Toen hij werd geconfronteerd met het feit dat hij tijdens zijn interview bij DVZ sprak over een gesprek

met zijn vader over het uitschakelen van de generator bij problemen, besefte verzoeker dat hij een deel

van zijn verhaal vergeten te vertellen was. Hij heeft dit dan ook onmiddellijk rechtgezet.

Voor verzoeker was dit deel immers niet van groot belang. Belangrijker voor hem was te vertellen dat hij

de telefoon van zijn vader dat Al Shabaab had gebeld niet had doorgekregen omdat zijn gsm uitgevallen

was. Dit leidde er namelijk toe dat de generator te laat werd uitgezet en Al Shabaab hierdoor woedend

was op verzoeker en diens vader, hetgeen geleid heeft tot de vlucht van verzoeker naar zijn oom.

Daarnaast is nergens in het interview bij het CGVS te lezen dat verzoeker verklaard zou hebben dat hij

niet geprobeerd heeft om de generator uit te schakelen. Integendeel, verzoeker geeft, weliswaar na

geheugensteuntje door de protection officer, weer dat zijn vader hem had uitgelegd hoe hij de generator

moest uitschakelen bij problemen.

Hij geeft weer dat het levensgevaarlijk is om de generator uit te schakelen en dat zijn vader uiteindelijk

de generator heeft uitgeschakeld. Enkel in de vraagstelling van de protection officer kan men lezen dat

verzoeker zou verklaard hebben dat hij niet heeft geprobeerd om de generator uit te schakelen.

Verzoeker zelf heeft dit nooit zo verklaard.

Verzoeker heeft steeds zijn relaas oprecht en zo volledig mogelijk verteld. Dat er zich vergetelheden

voordoen, kan eenieder overkomen en kan geen grond vormen om een tegenstrijdigheid aan te tonen.

E. VIJFDE VERWEERMIDDEL
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7. Verzoeker verklaarde dat de kost voor de elektriciteit voor de buurtbewoners ongeveer 13 dollar was.

De klanten van zijn vader kregen geen elektriciteitsmeter in hun huis. Er kon alzo niet worden nagegaan

hoeveel de klanten exact verbruikten. De prijs van 13 dollar was dan ook een vaste prijs.

De commissaris twijfelt aan de geloofwaardigheid van verzoeker hieromtrent omdat verzoeker niet weet

op welke basis de prijs voor de elektriciteit werd berekend.

Verzoeker geeft nochtans duidelijk weer dat dit zijn taak niet was. Daarnaast vermeldde hij dat de 13

dollar een vaste prijs was, zodat er van enige berekening geen sprake was.

“Jullie hadden geen meter. Hoe werd dat bij jullie berekend die prijs?

- Dat klopt wij hadden geen meter. 13 bij ons was gewoon hoe ze het zelf gebruikten.”

Verzoeker geeft alzo aan dat de elektriciteit geleverd werd voor 13 dollar en dat het aan de klanten zelf

toekwam om de elektriciteit te gebruiken zoals ze dat wilden.

Het is dan ook niet zo onlogisch dat verzoeker geen antwoord kon formuleren op de vraag hoe de prijs

werd berekend. Er was namelijk geen herberekening in functie van verbruik.

Hoe de prijs van 13 euro bepaald werd, was een keuze van de vader van verzoeker zelf. Verzoeker

verklaarde dat andere elektriciteitsleveranciers 20 dollar vragen voor elektriciteit 24u/24u en 7d/7d. Om

te kunnen concurreren moest zijn vader wel een lager prijs handhaven aangezien hij slechts elektriciteit

leverde van 06.00 uur ’s morgens tot middernacht. De enige prijsberekening waarvan sprake zou

kunnen zijn, nl. het vaststellen van de prijs van 13 dollar, werd door verzoeker uitgebreid en duidelijk

beantwoord.

Dat zijn vader uiteindelijk een prijs van 13 dollar vastlegde, is niet meer dan een toevallige keuze zonder

duidelijk aanwijsbare redenen. Eenieder moet wel eens zo’n keuze maken waarbij men evenzeer een

andere keuze had kunnen maken, bvb. had de vader evenzeer 15 dollar of 12 dollar kunnen vragen.

Dat de Commissaris het vluchtrelaas van verzoeker hierdoor bestempeld als ongeloofwaardig, kan dan

ook niet zijn.

Er werden aan verzoeker zeer veel vragen gesteld omtrent de stroomgenerator die verzoeker allemaal

formeel en correct beantwoordde. Zo heeft hij de gehele installatie beschreven, heeft hij uitgelegd hoe

ze werkte, hoe ze eruit zag, hoeveel ze gekost had…

Louter en alleen omdat verzoeker geen adequaat antwoord kan formuleren op de vraag hoe de prijs

werd berekend, terwijl verzoeker had aangegeven dat het om een vaste prijs ging en

hij wel degelijk in staat was om weer dat de 13 dollar tot stand was gekomen afhankelijk van de prijzen

van de grotere elektriciteitsbedrijven, wijst de Commissaris de verklaringen van verzoeker als

ongeloofwaardig af.

De andere vragen omtrent de generator en de elektriciteitsvoorziening in Mogadishu worden totaal

genegeerd. Het feit dat de prijs louter toevallig werd gekozen door zijn vader eerder dan op basis van

boekhoudkundige of andere meetgegevens, kan verzoeker niet verweten worden.

De Commissaris heeft zich dan ook vergist in diens oordeel.

F. ZESDE VERWEERMIDDEL

8. Verzoeker beseft dat hij aan het begin van het interview heeft verklaard dat hij de tolk goed verstaat.

De tolk had toen echter nog vrij weinig gezegd zodoende verzoeker niet wist welk dialect de tolk sprak.

Verzoeker wenst mee te delen dat hij afkomstig is van het Zuiden van Somalië. De tolk sprak een dialect

dat uit het Noorden van Somalië afkomstig is. Dit leidde er soms toe dat hij de tolk niet goed verstond

gedurende het interview en dat zelfs de tolk niet altijd goed begreep wat verzoeker vertelde. De tolk

heeft verscheidene keren opnieuw aan verzoeker moeten vragen wat hij verteld had.

Soms had de tolk meer interesse in zijn gsm dan in het verhaal van verzoeker.

Verzoeker is formeel dat hij dit verscheidene keren heeft gemeld aan de tolk dat hij niet altijd alles goed

verstond, doch de tolk zou dit telkenmale hebben genegeerd. Verzoeker meent dat de verklaringen die

als tegenstrijdig worden aangemerkt hiermee eveneens verband kunnen houden.”

3.2. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus over volheid van

rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (zie hiervoor het

wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.
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Ingevolge artikel 49/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) wordt de

asielaanvraag van de verzoekende partij in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom de verzoekende partij al dan niet beantwoordt aan

de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk

expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

De verzoekende partij verklaart dat zij in Somalië problemen heeft gekend met Al-Shabaab. De vader

van de verzoekende partij beschikte over een generator, waarmee zij elektriciteit verkochten aan klanten

in de wijk Nagayle. In november 2014 werd de vader telefonisch gecontacteerd door Al-Shabaab, met

de vraag om de generator de volgende dag rond 8 uur s’ avonds uit te schakelen, daar Al-Shabaab een

aanval wou uitvoeren op een hoge functionaris van de overheid die regelmatig een vrouw in de wijk

bezocht. De vader van de verzoekende partij stemde toe, maar enkel omdat hij hoopte dat ze hem met

rust zouden laten. De volgende avond belde Al-Shabaab terug rond het uur dat de vader de elektriciteit

moest uitschakelen. De vader nam echter de telefoon niet op en schakelde de elektriciteit niet uit.

Aangezien het licht aan bleef, brak er een gevecht uit tussen Al-Shabaab en de Somalische autoriteiten.

Hierna kreeg de vader van de verzoekende partij een dreigtelefoon van Al-Shabaab. Later op de avond

werden de vrouw en moeder van de verzoekende partij thuis aangevallen en fysiek mishandeld door

leden van Al-Shabaab. De vader van de verzoekende partij wou dit echter stilhouden omdat hij vreesde

door de overheden beschuldigd te worden van samenwerking met Al-Shabaab. Haar vader werd daarna

terug opgebeld en kreeg van Al-Shabaab nog één maal de kans om mee te werken. Uit angst stemde

haar vader toe. De avond daarna werd haar vader terug opgebeld met de vraag om de generator uit te

schakelen. Op dat moment was haar vader echter niet thuis. De vader van de verzoekende partij

trachtte de verzoekende partij te bereiken met de boodschap om de generator uit te zetten, daar zij thuis

bij de generator was. Twee Somalische soldaten passeerden de woning van de verzoekende partij en

zagen de verzoekende partij aan de generator staan. Zodra ze vertrokken, werden ze onder vuur

genomen door Al-Shabaab. Op dat moment rende de vader van de verzoekende partij het huis binnen

en zette de generator uit. Het huis waarin de hoge functionaris zich bevond werd echter door een grote

energieleverancier bevoorraad en dus ging het licht niet uit. De aanval van Al-Shabaab werd

afgeslagen. Hierna kreeg de vader van de verzoekende partij nog een dreigtelefoon van Al-Shabaab.

De vader van de verzoekende partij besliste dat het best was dat de verzoekende partij zou onderduiken

bij een oom. Hierna werd haar vader benaderd door soldaten van de Somalische autoriteiten. De
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verzoekende partij werd door hen beschuldigd het licht te hebben uitgedaan voor Al-Shabaab. De vader

van de verzoekende partij zei dat hij niet wist waar de verzoekende partij was. De Somalische

autoriteiten interpreteerden de verdwijning van de verzoekende partij als het bewijs van haar

samenwerking met Al-Shabaab en zeiden dat de verzoekende partij ter dood zou veroordeeld worden

indien ze haar zouden vinden. Toen besloot de verzoekende partij het land te ontvluchten.

De Raad acht het relaas van de verzoekende partij ongeloofwaardig omwille van onderstaande

redenen.

Vooreerst bevatten de verklaringen van de verzoekende partij met betrekking tot de kern van haar

asielrelaas ernstige tegenstrijdigheden tussen de verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken

(hierna: de DVZ) en op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het

CGVS). Tijdens het interview op de DVZ antwoordde de verzoekende partij op de vraag om een

overzicht te geven van alle feiten die geleid hebben tot haar vlucht uit Somalië dat: “Mijn vader had een

generator waarmee hij de wijk van licht kon voorzien. De Al Shabaab heeft hem op 27.11.2014 opgebeld

en hem gevraagd om de generator uit te schakelen. De reden was dat de Al Shabaab een aanval wilde

plegen op een soldaat die een relatie had met een meisje bij ons in de wijk. Mijn vader weigerde de

generator uit te schakelen. De avond nadien is de Al Shabaab bij ons thuis geweest om mijn familie

bedreigd en mijn vader gedwongen om de generator uit te schakelen. De generator werd uiteindelijk

onder dwang van Al Shabaab door mijn vader uitgeschakeld. Mijn vader heeft mij gevraagd om de

generator uit te schakelen, want enkel ik was aanwezig op de plaats van de generator. Ik wist niet hoe ik

het moest doen. Het was voor mij wat uitpluizen om de generator uit te schakelen, daarom was ik niet

op tijd met het uitschakelen. De aanval vond dezelfde avond nog plaats. Zo werd ik later beschuldigd

door de regering van banden te hebben met de Al Shabaab. De regering beschuldigd mijn vader van

banden te hebben met de Al Shabaab en samen gewerkt te hebben om de aanval op de soldaat van de

regering te plegen. Is de soldaat gedood? neen, maar er zijn wel verschillende leden van de Al Shabaab

gewond geraakt tijds de aanval. Uiteindelijk ben ik gevlucht. Op mijn vlucht heb ik vernomen dat mijn

tweelingbroer A. A. Y. […] gedood werd door de Al Sahbaab. Ze zochten mij en omdat hij mijn

tweelingbroer is en wij zeer sterk op elkaar gelijken, hebben ze mijn broer voor mij genomen. Mijn broer

werd op 05.12.2014 gedood.” Uit de vragenlijst bij de DVZ blijkt dat de vader van de verzoekende partij

oorspronkelijk weigerde om de generator uit te schakelen op vraag van Al-Shabaab. Daarom is Al-

Shabaab naar hun thuis gegaan en hebben ze de familie bedreigd zodat ze ingestemd hebben. Op het

CGVS verklaarde de verzoekende partij dat haar vader weliswaar na enige druk van Al-Shabaab bij het

eerste contact reeds instemde om de generator op vraag van Al-Shabaab uit te schakelen. Uiteindelijk

werd de generator niet uitgezet, waarna Al-Shabaab de vrouw en de moeder van de verzoekende partij

bij hun thuis mishandeld hebben (vragenlijst p. 18). Zoals blijkt uit hetgeen voorafgaat verschilt dit

verloop van de feiten van wat de verzoekende partij bij de DVZ verklaard heeft. Vervolgens verklaart de

verzoekende partij bij het CGVS dat haar vader opnieuw door Al-Shabaab gebeld werd om de generator

uit te schakelen en hij stemde daarmee in. Toen haar vader gecontacteerd werd door Al-Shabaab was

hij niet thuis, en stond de GSM van de verzoekende partij uit. Daarom haastte haar vader zich naar huis,

en schakelde de generator net te laat uit daar er reeds geweerschoten gelost waren (zie gehoorverslag

p. 19). Deze verklaringen zijn ook tegenstrijdig aan de verklaringen op de DVZ. Daar verklaarde de

verzoekende partij immers dat zij zelf de generator te laat uitgeschakeld had. Ze wist immers niet direct

hoe deze werkte. Dergelijke tegenstrijdigheden en omissies over eenvoudige zaken, die overigens tot de

kern van haar asielrelaas behoren, ondergraven de geloofwaardigheid van deze loutere beweringen.

Evenmin maakt de verzoekende partij aannemelijk dat het een misverstand betreft.

De verzoekende partij werd er bovendien bij de DVZ uitdrukkelijk op gewezen dat bij het invullen van de

vragenlijst van haar verwacht wordt dat zij nauwkeurig, maar in het kort, weergeeft waarom zij bij

terugkeer problemen vreest of riskeert en in het kort de voornaamste elementen of feiten weergeeft (zie

vragenlijst DVZ, p. 1). Van de verzoekende partij kon en mocht dan ook in alle redelijkheid worden

verwacht op de DVZ melding te maken van twee avonden met aanvallen van Al-Shabaab, nu dit aan de

basis zou liggen van de beweerde vervolgingsproblemen, en welke blijkens haar verklaringen aan de

commissaris-generaal de concrete aanleiding vormde om zijn land van herkomst te ontvluchten. De

vaststelling dat verzoekende partij bij de DVZ de kern van en uiterst essentiële informatie met betrekking

tot zijn relaas volledig onvermeld liet, ondergraaft op fundamentele wijze de geloofwaardigheid hiervan.

In dit verband wordt er voorts op gewezen dat redelijkerwijze van de verzoekende partij kan worden

verwacht dat zij alle wezenlijke elementen waarover specifieke vragen worden gesteld, correct kan

situeren, ook bij het invullen van de vragenlijst bij de DVZ. De Raad benadrukt hierbij dat van een

kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van

de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn
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asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe

aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. De asielzoeker draagt de

verantwoordelijkheid voor het volledig en gedetailleerd communiceren van alle feitelijke gegevens die

relevant zijn ter ondersteuning van zijn asielrelaas, in casu het aantal keren en de wijze waarop Al-

Shabaab de verzoekende partij en haar familie benaderd heeft en wie de generator uitgeschakeld heeft.

Bovendien werden haar verklaringen op de DVZ aan haar voorgelezen en heeft zij deze voor akkoord

ondertekend waardoor zij zich akkoord heeft verklaard met de inhoud ervan. De verzoekende partij kan

nu niet ernstig voorhouden dat er een aantal zaken zijn misgegaan bij de DVZ. Waar de verzoekende

partij nog lijkt te laten uitschijnen dat het feit dat haar schriftelijk gehoor bij de DVZ kort was en dus niet

tegen haar kan gebruikt worden om een negatieve beslissing te nemen, wijst de Raad erop dat het feit

dat het interview bij de DVZ korter is dan dat voor het CGVS, niets afdoet aan de verwachting dat een

asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, vanaf het eerste interview waarheidsgetrouwe verklaringen dient af te

leggen. Bij het invullen van de vragenlijst wordt de asielzoeker erop gewezen dat van hem wordt

verwacht dat hij kort maar nauwkeurig de voornaamste elementen of feiten aangeeft die tot zijn vlucht

hebben geleid. In deze ontslaat het verzoek om bondig te antwoorden op de gestelde vragen, de

asielzoeker geenszins van zijn medewerkingsplicht en de verplichting om zo accuraat en volledig

mogelijk zijn asielmotieven te vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De duur van het interview

bij DVZ is hierbij irrelevant.

Vervolgens heeft de verzoekende partij bij de DVZ uitdrukkelijk gesteld dat haar vader door de regering

beschuldigd werd om met Al-Shabaab samen te werken. Terwijl ze op het CGVS uitdrukkelijk verklaard

heeft dat: “Werd uw vader ook beschuldigd van samenwerking met Al Shabaab? Neen, dat niet neen.

Maar bij mij werd wel tegen getuigd dat ik daar aanwezig was en daarna spoorloos was.” In haar

verzoekschrift tracht de verzoekende partij uiteen te zetten dat het geen tegenstrijdigheid betreft. Echter, het

post factum samenvoegen van tegenstrijdige verklaringen om er één verklaring van te maken is niet van

aard om de tegenstrijdigheden te weerleggen.

Het argument van de verzoekende partij dat zij "vergat" te vermelden dat haar vader haar had gevraagd

om de generator uit te zetten en dat zij dan ook geprobeerd had om deze uit te schakelen, bevestigt

slechts de tegenstrijdigheid van haar verklaringen, maar kan deze niet vergoelijken. Op elke asielzoeker

rust de verplichting om in elke fase van het onderzoek zijn asielrelaas zo correct en volledig mogelijk te

vertellen en dat verzoeker hierbij "iets over het hoofd heeft gezien" en een vergetelheid beging door

stress en zenuwen, doet geen afbreuk aan deze plicht (RvS, nr. 166.377 van 5 januari 2007).

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing terecht werd besloten dat de geloofwaardigheid van

de problemen met Al-Shabaab volledig wordt ondermijnd gezien haar vader zonder ernstige problemen

met Al-Shabaab in een aangrenzende wijk in het district Karaan kan blijven wonen, terwijl de

verzoekende partij nochtans beweerde dat het haar vader was die eigenaar was van de generator en

daarom dreigtelefoontjes kreeg en hij de bevelen, die Al-Shabaab hem gaf, niet uitvoerde. Waar de

verzoekende partij voorhoudt dat haar tweelingbroer door Al-Shabaab vermoord werd, wijst de Raad

erop dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij een tweelingbroer heeft. Met betrekking tot

de door de verzoekende partij voorgelegde (twee) foto's van haar vermeende tweelingbroer, stelt de

Raad vast dat de verzoekende partij en haar tweelingbroer op geen enkele foto samen voorkomen.

De Raad benadrukt tot slot dat het louter herhalen van de asielmotieven niet van aard is om de

motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS, nr. 156.221 van 10 maart 2006; RvS, nr.

153.278 van 4 januari 2006). Het komt aan de verzoekende partij toe om de motieven van de bestreden

beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar de verzoekende partij in casu

in gebreke blijft.

Vervolgens werpt de verzoekende partij vertaalproblemen op. Zij beseft dat zij aan het begin van het

gehoor heeft verklaard dat zij de tolk goed begreep, maar toen had de tolk nog vrij weinig gezegd.

Zodoende wist zij niet welk dialect de tolk sprak. De verzoekende partij stelt afkomstig te zijn uit het

zuiden van Somalië, terwijl de tolk een dialect sprak uit het noorden van Somalië. Dit leidde er soms toe

dat zij de tolk niet goed begreep gedurende het interview en dat zelfs de tolk niet altijd goed begreep

wat zij vertelde. Bovendien had de tolk meer interesse in zijn gsm dan in haar verhaal. Zij heeft

bovendien verscheidene keren gemeld aan de tolk dat zij niet altijd goed alles begreep, doch de tolk zou

dit telkenmale hebben genegeerd. De verzoekende partij meent dat de verklaringen, die als tegenstrijdig

kunnen worden aangemerkt, hiermee eveneens verband kunnen houden.
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De Raad merkt ten eerste op dat de verzoekende partij weliswaar beweerde afkomstig te zijn uit het

zuiden van Somalië, maar tevens verklaarde 4 maanden na haar geboorte naar Mogadishu te zijn

verhuisd en er tot haar vertrek te hebben verbleven. Bovendien merkt de Raad op dat tijdens het gehoor

voor het Commissariaat-generaal aan verzoeker uitdrukkelijk werd gevraagd of zij de tolk begreep

(gehoorverslag CGVS, p. 2), en dit nadat de tolk al enige tijd had vertaald, en er werd aangegeven dat

eventuele problemen gemeld moeten worden. Zij kreeg bovendien de gelegenheid bijkomende

opmerkingen te maken maar zij heeft naar aanleiding van het gehoor geen enkele opmerking gemaakt

met betrekking tot het verloop van het gehoor en de uitwisseling tussen de tolk en haarzelf. De

verzoekende partij heeft zelfs op het einde van het gehoor verklaard de tolk goed te hebben begrepen

(gehoorverslag CGVS, p. 32). Het is niet ernstig om na confrontatie met een negatieve beslissing louter

hypothetisch te stellen dat zijn verklaringen verkeerd vertaald werden. De verzoekende partij toont niet

concreet aan dat de verklaringen, die zij heeft afgelegd, niet of foutief in het gehoorverslag zijn

opgenomen. Daarenboven kan geenszins de loutere vaststelling dat de tolk een ander dialect spreekt

op zich aanleiding geven tot (ver)taalproblemen wanneer niet wordt aangetoond dat een andere tongval

of accent invloed kan hebben op de inhoud en de kwaliteit van de vertaling. De verzoekende partij gaat

er in deze eveneens aan voorbij dat de tolk hiertoe geaccrediteerd is en dat het CGVS er geen belang

bij heeft geen kundige tolk aan te stellen.

De verzoekende partij brengt aldus geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander

licht kunnen werpen op de asielmotieven. De verzoekende partij beperkt zich tot het herhalen van het

asielrelaas en het geven van gefabriceerde post factum verklaringen, het formuleren van loutere

beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen. De verzoekende partij weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-

generaal, die steun vinden in het administratief dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de

bestreden beslissing.

Gelet op de vaststellingen, zoals opgenomen in de bestreden beslissing en in acht genomen wat

voorafgaat, besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt daadwerkelijk een gegronde vrees voor

vervolging in de zin artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet te hebben.

3.3. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

Volgens de bepalingen van artikel 48/4, § 1, van de Vreemdelingenwet wordt de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend aan: “de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in

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

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

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

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

van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in

artikel 55/4, valt.”

Volgens paragraaf 2 bestaat ernstige schade uit:

“a) doodstraf of executie; of,

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

van herkomst; of,

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

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

Nu de verzoekende partij haar relaas aangaande de individuele problemen en bedreigingen niet

aannemelijk heeft kunnen maken als gevolg van haar activiteiten als bioscoopeigenaar, kan zij zich

zodoende ook niet steunen op de elementen aan de basis van haar persoonlijk relaas teneinde

aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), en b), van de Vreemdelingenwet.

Wat betreft het onderzoek naar de geweldsituatie in Mogadishu en de vraag of de loutere aanwezigheid

aldaar een reëel risico inhoudt voor het leven of de persoon van een burger, heeft verweerder zowel in

de bestreden beslissing als in de aanvullende nota op geactualiseerde wijze uitgebreid gemotiveerd

waarom hij van oordeel is dat de veiligheidssituatie wel problematisch en ernstig is, doch niet dermate

hoog dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te tonen dat verzoeker door zijn loutere
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aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging voor zijn

leven of persoon, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Verweerder heeft

daarbij in zijn ‘COI focus’ rekening gehouden met het aantal burgers die het slachtoffer zijn van

willekeurig geweld, de intensiteit van de incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen,

de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van willekeurig dan wel

doelgericht geweld, de impact van het geweld op het leven van de burgers en de mate waarin het

geweld de burgers dwingt om hun land te verlaten, of hun regio van herkomst te verlaten. Samenvattend

blijkt dat verweerder erkent dat de situatie volatiel blijft, maar heeft vastgesteld dat het geweld in

Mogadishu enerzijds de vorm aanneemt van complexe terreuraanslagen die in hoofdzaak gericht zijn

tegen hotels en overheidsgebouwen of overheidsinstellingen en anderzijds de vorm aanneemt van

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

Verweerder acht het geweld bijgevolg niet langer dermate willekeurig dat het kan beschouwd worden als

een situatie, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

Met verwijzing naar de ‘UNHCR position on returns to Southern and Central Somalia’ van mei 2016,

stelt verweerder terecht vast dat niet wordt geadviseerd om aan elke persoon afkomstig uit Zuid- en

Centraal-Somalië een complementaire vorm van bescherming te bieden. Verweerder verwijst eveneens

naar de rechtspraak van het EHRM, waarbij het recentste arrest dateert van 10 september 2015 (R.H. t.

Zweden, nr. 4601/14) waarin het Hof tot het besluit kwam 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 al kon

het Hof in dit arrest enkel rekening houden met de situatie van voor september 2015, en blijkt dat

verzoeker bij zijn verzoekschrift persartikels over aanslagen heeft gevoegd die recenter zijn, dan nog

blijken al die gevoegde artikelen de analyse van verweerder te bevestigen, met name dat er veel en

ernstig geweld is in Mogadishu, maar dat dit gericht geweld betreft tegen in hoofdzaak restaurants,

hotels, overheidsgebouwen en overheidspersoneel. Het persartikel, dat de verzoekende partij aan haar

verzoekschrift heeft gevoegd, heeft betrekking op aanslagen die zijn opgenomen in de ‘COI focus’ van

september 2016 en waarmee verweerder dus in de update heeft rekening gehouden. Zelfs uit het stuk

dat verzoeker heeft geciteerd uit de vorige ‘COI focus’ van februari 2016 blijkt dat de bronnen die

zeggen dat Al-Shabaab thans meer burgers viseert, eigenlijk doelen op aanslagen gericht op hotels en

restaurants, waarvan verweerder stelt - met verwijzing naar een arrest van de Upper Tribunal van het

Verenigd Koninkrijk van 10 september 2014 - dat men redelijkerwijs van een gewone burger mag

verwachten dat hij die zones en instellingen vermijdt die als doelwit door de islamitische beweging

kunnen aangeduid worden. Zo stelt de Jamestown Foundation wel dat er meer gewone burgers door het

geweld worden getroffen, maar verwijst die Foundation onder meer naar de aanslag op ‘Lido Beach’ van

21 januari 2016, die volgens het artikel, dat verzoeker heeft gevoegd bij zijn verzoekschrift, ook gericht

was op een restaurant. Human Rights Watch spreekt ook van het viseren van burgers, maar preciseert

daarbij dat het om journalisten, clanoudsten, geestelijken, parlementsleden en overheidsfunctionarissen

gaat. Dit zijn echter groepen die specifiek worden geviseerd door Al-Shabaab, maar verzoeker behoort

niet tot die risicogroepen. Eveneens blijkt uit de update van september 2016 dat aan de paragraaf

aangaande de soft targets thans is toegevoegd dat de experten Barnes en Yusuf vinden dat soft targets

regelmatig het doelwit blijven van Al-Shabaab maar daarbij opnieuw verwijzen naar aanslagen op hotels

in juni 2016 en dat een andere expert Christopher Anzalone meent dat de militaire operaties en

aanvallen door Al-Shabaab niet op burgerlijke soft targets zijn gericht.

Uit de voormelde ‘UNHCR position paper’ van mei 2016, blijkt dat het UNHCR vrijwillige terugkeer

ondersteunt naar Somalië van naburige landen of landen uit de regio, waarbij wordt benadrukt dat de

beslissing van de vluchteling om terug te keren enkel gebeurt na volledige informatie over locatie in

Somalië waarnaar de persoon vrijwillig wil terugkeren. Ook al stelt het UNHCR dat het feit dat de

organisatie vrijwillige terugkeer en re-integratie ondersteunt niet mag gezien worden als een beoordeling

van het UNHCR van de veiligheidssituatie voor individuen die een verzoek tot internationale

bescherming hebben ingediend, toch meent de Raad dat bezwaarlijk kan aangenomen worden dat het

UNHCR actief zou meewerken aan vrijwillige terugkeer onder meer naar Mogadishu indien moet

aangenomen worden dat in die stad de geweldsituatie dermate ernstig is dat de loutere aanwezigheid

aldaar een reëel risico inhoudt voor het leven in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet.

De Raad hecht hierbij ook belang aan het argument van verweerder, dat steun vindt in de ‘COI focus’,

dat de terugkeer van een groot aantal Somaliërs naar Mogadishu voor een financiële injectie heeft

gezorgd met een heropleving van het economisch leven tot gevolg. Dit manifesteert zich niet alleen in

een verhoging van werkgelegenheid en talrijke handelszaken, maar ook in de beschikbaarheid van

basisvoorzieningen in het onderwijs en de gezondheidszorg, huisvuilophaling, brandweer en elektriciteit.



RvV X - Pagina 15

De Raad concludeert dan ook dat de verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat in haar

regio van herkomst een ernstige bedreiging voor zijn leven bestaat als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van

de Vreemdelingenwet.

De verzoekende partij toont, gelet op het voormelde, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land en regio van herkomst een

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

3.4. 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.

3.5. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat de verzoekende partij door het CGVS werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg zij de

mogelijkheid haar asielmotieven uiteen te zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe

en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft zij zich laten bijstaan door haar advocaat, dit alles in

aanwezigheid van een tolk die het Somali machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft

gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het

voorgehouden land van herkomst/verblijf van de verzoekende partij en op alle dienstige stukken. Dat de

commissaris-generaal niet zorgvuldig te werk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden. Evenmin

kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden aangezien de bestreden beslissing

geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

3.6. 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 veertien december tweeduizend zestien

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS


