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nr. 198 289 van 22 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 2 oktober 2017

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

staatlozen van 30 augustus 2017.

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 16 november 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

15 december 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A.-C. RECKER loco advocaat C.

DESENFANS en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 7 augustus 2016 België is binnengekomen, diende op

23 augustus 2016 een asielaanvraag in.

1.2. Op 30 augustus 2017 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekend schrijven van 30 augustus 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing

die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 23/08/2016

Overdracht CGVS: 06/09/2016
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U werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en Staatlozen op 14 juni 2017

van 14 uur tot 17.50 uur, on het bijzijn van een tolk die het Somalisch machtig is. uw advocaat, meester

Gatunange loco meester Desenfans, was gedurende het volledige gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Mogadishu. U behoort tevens

tot de Hawiye-clan.

Vanaf 2000 begon u te werken als leraar in de Benadir school, een school opgericht door een

Zweedse hulporganisatie. Door allerlei financiële en logistieke problemen zette de school in 2009 haar

werkzaamheden stop. In september 2010 deed uw broer, die lid was van de inlichtingendienst u een

jobaanbod om ook bij de inlichtingendienst te gaan werken. U ging akkoord en werd naar Soedan

gestuurd voor een training. Na anderhalve maand opleiding begon u in januari 2011 aan uw nieuwe job.

U was verantwoordelijk de huizen die werden gebruikt om mensen te ondervragen. In 2012 kreeg u een

nieuwe taak. U moest in uw eigen buurt informanten rekruteren die u informatie gaven over de

bewegingen van Al-Shabaab in uw regio. Een vriend van u, M.A.A., die op het Ministerie van Financiën

werkte, werd gedood in juli 2014 door Al-Shabaab. U arresteerde een verdachte. Hierna werden er

aanslagen gepleegd te worden op u en uw collega’s. Eerst werd een granaat gegooid naar uw huis,

waarbij uw vrouw en dochter gewond raakten. Later werd uw zus gedood toen zij op straat uitkeek of

alles veilig was voor u. Nog later werd u door een buurman benaderd die u vroeg of u met hem

wou meegaan om een man weg te jagen die bij het checkpoint mensen aftroggelde. U weigerde en gaf

uw buur uw wagen om naar daar te rijden. Uw buur reed echter in een hinderlaag en werd, denkende

dat zij u aanvielen, door Al-Shabaab gedood. Gedurende heel deze periode ontving u ook ontelbare

dreigtelefoontjes van Al-Shabaab. Na de laatste aanval, waarbij uw buur werd gedood, werd besloten

dat u het land moest verlaten. Daarnaast kreeg u ook problemen met een andere clan, die u ervan

beschuldigde hun zonen te doden. U verliet Somalië op 6 augustus 2016 en kwam aan in België op 7

augustus 2016. U vroeg op 23 augustus asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag dient u volgende documenten in: een kopie van uw paspoort, uw

werkbadge, een kopie van uw identiteitskaart, 3 kopieën van foto’s.

B. Motivering

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

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

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

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

maken.

Ten eerste kan geen geloof worden gehecht aan uw werkzaamheden voor de National Intelligence and

Security Agency (NISA).

Over de aanwervingsprocedure kunt u niets meer zeggen dan dat u een diploma moest hebben en dat

er iemand, in uw geval uw broer, borg moest staan voor u (CGVS gehoorverslag, p. 9). Logischerwijs

mag echter verwacht worden dat een screeningsprocedure voor een job bij een inlichtingendienst wat

uitgebreider is en dat u daar wat meer over zou kunnen vertellen. Gevraagd naar wat uw job precies

was zegt u dat u eerst verantwoordelijke was voor de ‘safe houses’ van NISA, totdat u in 2012, 2013

verantwoordelijk werd voor het rekruteren van informanten en het verzamelen van informatie in uw buurt

Hawo Tako. Over de inhoud van uw job zegt u dat uw bronnen allemaal een telefoon hadden waarmee

ze u konden bereiken, waarna u de verkregen informatie doorspeelde aan uw bevelhebber (CGVS, p.

11). Gevraagd om een gemiddelde werkdag te beschrijven zegt u dat u ’s morgens naar het kantoor van

de bevelhebber ging om verslag uit te brengen en eventuele orders afwachtte. Gevraagd wat u de rest

van de dag deed zegt u dat dit uw werk was en dat u de rest van de dag in het huis van de

bevelhebber bleef omdat u te bang was om naar uw eigen huis en buurt te gaan (CGVS, p. 12).

Gevraagd om u in uw job niets anders moest doen dan ’s morgens verslag uitbrengen aan de

bevelhebber antwoordt u nietszeggend: ‘’Als je dat doet in Hamar, doe je je best. Het is moeilijk om naar

iemand te gaan om informatie te vinden. Soms om hem te vertrouwen’ (CGVS, p. 12). Wanneer u de

vraag nogmaals wordt gesteld antwoordt u opnieuw ontwijkend: ‘Het werk begint om acht uur en stopt

om twee uur.

Als er iets extra is ben je altijd een soldaat, je moet blijven, Ik verliet het werk niet, ik was daar om

mezelf te beschermen. Ik was ofwel op het werk of in het huis van de commandant (CGVS, p. 12). U

kunt echter geen enkel inzicht bieden in wat u dan moest tussen acht en twee uur.
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U wordt gevraagd om te vertellen over wat u, naast uw afspraken met de bevelhebber, moest doen

als verantwoordelijke voor uw buurt. Opnieuw, en niet voor de eerste keer in het gehoor, antwoordt u

moedwillig naast de vraag: ‘Er is geen professionalisme, alles is casual gedaan. Als we dood zijn

rekruteren ze anderen, het interesseert hen niet. Het werk dat ik deed, was ik niet voor getraind. Het is

niet iets dat ik werd gegeven als speciaal iets, ik moest training hebben maar toen stierf mijn broer’

(CGVS, p. 13). U wordt er op gewezen dat u moet antwoorden op de vraag die u gesteld wordt waarna

de vraag u wordt herhaald. U antwoordt dat u de informanten zelf vond en dat u hun informatie doorgaf

aan uw bevelhebber. U zegt dat enkel dit de job was (CGVS, p. 13).

Hoe u uw informanten benaderde kunt u ook niet duidelijk uit de doeken doen. U zegt dat u iedereen in

de buurt kende en dat u hen overtuigde dat ze tegen Al-Shabaab moesten vechten. Ook beloofde u dat

u hun gsm’s zou opladen (CGVS, p. 14). Gevraagd om wat dieper in te gaan op het proces dat u volgde

bij het rekruteren van bronnen antwoordt u niet op de vraag maar geeft u een voorbeeld van hoe u een

van uw informanten rekruteerde, weer quasi zonder enig detail. U zegt dat u die persoon benaderde, dat

hij eerst weigerde, dat u hem zei dat u zijn telefoon zou herladen en wat zakgeld zou geven, en dat die

persoon u later contacteerde en toch akkoord ging (CGVS, p. 14). Gevraagd naar hoe u uw andere

informanten rekruteerde kunt u geen ander voorbeeld meer geven, u zegt enkel opnieuw dat u hen

benaderde en overtuigde (CGVS, p. 14). U kunt niet verklaren wat de criteria waren waarop u besliste

een bepaalde persoon te overtuigen. U zegt enkel dat al uw bronnen connecties hadden met de hele

buurt, zonder hier enig detail aan te koppelen (CGVS, p. 14).

Ook kunt u niet verklaren waarom u precies voor de job werd gekozen. Hiernaar gevraagd zegt u dat het

was omdat u connecties had in de buurt. U had echter al voorheen in het gehoor gezegd dat u geen

training voor deze job had dus het is weinig waarschijnlijk dat NISA u verantwoordelijke zou maken van

een grote wijk in Mogadishu enkel en alleen omdat u er wat mensen kent (CGVS, p. 14).

Bovendien is het onduidelijk hoe u verantwoordelijke kon zijn voor de wijk Hawo Tako als u daar nooit

was. U hebt immers tijdens het gehoor verklaard dat u ofwel op uw werk was ofwel in het huis van de

bevelhebber, waar u mocht blijven aangezien u niet naar huis terug durfde. U zegt zelfs dat u bijna nooit

meer naar u wijk kwam. Gevraagd hoe u dan een overzicht van uw buurt kon houden antwoordt u: ‘Ik

was gecontacteerd dagelijks door mensen met wie ik opgroeide, ik ken ook de buurt’ (CGVS, p. 19). U

kunt met andere woorden niet zeggen hoe u uw werk als verantwoordelijke van uw wijk volhield zonder

ooit nog effectief naar de wijk te gaan.

U stelt begonnen te zijn bij NISA in 2011. Gevraagd of de inlichtingendienst toen ook al NISA heette

antwoordt u positief (CGVS, p. 10). Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt echter dat NISA in

januari 2013 werd opgericht in plaats van de opgeheven National Security Service (NSS). Dit ging

gepaard met een feestelijke opening van een nieuw hoofdkwartier in Mogadishu. Van iemand die voor

de inlichtingendienst werkt kan echter verwacht worden dat hij hiervan op de hoogte is.

Er dient te worden vastgesteld dat u geen zicht kunt en wenst te bieden op hoe uw werkdag er uit ziet of

wat u nu precies moest doen in uw job. Er is u verschillende malen op verschillende wijzen gevraagd om

dieper in te gaan op uw job. U hebt echter steeds ofwel ontwijkende ofwel antwoorden zonder detail

gegeven. Bovendien blijkt dat NISA helemaal nog niet bestond op het moment dat u verklaart dar te zijn

beginnen werken. Daar geen geloof kan worden gehecht aan uw job bij NISA, kan ook geen geloof

worden gehecht aan uw verdere vluchtredenen.

Ten tweede kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen met betrekking tot uw

contacten met Al-Shabaab.

U verklaart dat Al-Shabaab u tussen 2012 en 2015 ‘ontelbare keren’ belde (CGVS, p. 17). Gevraagd wat

ze u dan zeiden zegt u dat ze zeiden dat u een muurtid (=ongelovige) was (CGVS, p. 16). Gevraagd om

hier wat dieper op in te gaan zegt u dat ze u belden en u vertelden waar u was of wat u aanhad, om u te

laten merken dat zij u in de gaten hielden (CGVS, p. 16). U zegt dat Al-Shabaab u niets vroeg, ze wilden

u enkel vermoorden (CGVS, p. 19). Het is echter ongeloofwaardig dat u niet meer kunt vertellen over de

‘ontelbare’ telefoontjes die u drie jaar lang kreeg.

De manier waarop u reageerde na de bedreigingen te hebben ontvangen roept ook vraagtekens op. U

zegt dat u na de dreigtelefoontjes te ontvangen enkel bij Hormud, het telecombedrijf, een klacht kon

indienen. Wanneer u wordt gevraagd of u geen niets anders kon ondernemen, gelet op het feit dat u bij

de inlichtingendienst werkte en in direct contact stond met uw bevelhebber zegt u dat er geen systeem

bestond waarmee u telefoonnummers kunt opsporen (CGVS, p. 16).
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U vertelde uw problemen ook aan de bevelhebber, zegt u, maar hij zei u enkel voorzichtig en alert te

zijn, meer niet (CGVS, p. 17). Tussen de eerste aanval en de derde aanval op uw leven zit een periode

van acht maanden. U zegt dat u in die acht maanden niets van maatregelen ondernam om uw veiligheid

te garanderen, dat u enkel in het huis van uw bevelhebber bleef (CGVS, p. 18). Opnieuw wordt

gevraagd waarom iemand die bij de inlichtingendienst werkt geen uitgebreidere veiligheidsmaatregelen

kan nemen. U zegt dat de inlichtingendienst zich dit niet kan veroorloven (CGVS, p. 18). Op de vraag

waarom u dan geen maatregelen nam om uw familie te beschermen nadat duidelijk was dat zij ook

doelwit waren, zegt u dat de beste manier om hun veiligheid te garanderen niet meer naar huis gaan

was (CGVS, p. 18-19). Dit verklaart echter nog steeds niet waarom u geen pogingen ondernam om uw

gezin een veilig onderkomen te bieden. Het is ongeloofwaardig dat u, gelet op uw job, geen enkele

bescherming zou kunnen krijgen na bedreigd en aangevallen geweest te zijn door Al-Shabaab. Het feit

dat u vermeldt dat er regelmatig werknemers van NISA werden vermoord maakt het des

te onwaarschijnlijker dat er geen enkele bescherming zou worden voorzien voor bedreigde

werknemers.

Bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u dat u de moordenaar van uw vriend

M.A.A. gearresteerd hebt. Daarna bracht u hem naar de rechtbank waar u tegen hem getuigde (DVZ

vragenlijst, vraag vijf). In uw vrij relaas tijdens het gehoor vermeldt u geen enkele keer de rechtbank of

het feit dat u moest getuigen (CGVS, p. 7-9). Geconfronteerd hiermee zegt u dat u dit wel gezegd hebt

maar dat de dossierbehandelaar het niet goed verstaan heeft. Nochtans blijkt duidelijk dat u op het

CGVS nergens spontaan melding maakt van een rechtbank of het feit dat u moest getuigen (CGVS, p.

19).

U verklaart dat er drie aanslagen op uw leven zijn gepleegd, twee waarbij u zelf aanwezig was. Hoewel

u hierover kunt vertellen dient worden opgemerkt dat het uw verklaringen aan doorleefdheid en details

die kunnen verwacht worden bij het beschrijven van dergelijke ingrijpende gebeurtenissen. Zo kan u

over het incident waar uw zus bij omkwam wel vertellen dat zij op straat ging kijken voor gevaar en dan

werd neergeschoten, u schoot op de aanvallers, zij wegreden met een motorfiets, waarna u uw zus naar

binnen bracht. Over het incident waar uw huis werd aangevallen door een granaat kunt u enkel zeggen

dat u thuis was, er een granaat gegooid werd op uw plein en dat uw vrouw en dochter werden geraakt

door scherven. Na de explosie kwam u naar buiten en schoot op de aanvallers, die ondertussen ook al

het vuur hadden geopend. Daarna bracht u uw vrouw en dochter naar binnen en belde u een apotheker

(CGVS, p. 18). Hoewel u dus wel degelijk iets kunt vertellen over de aanvallen die op uw leven zouden

zijn gepleegd dient toch te worden vastgesteld dat het ontbreekt aan details over hoe u precies

reageerde, wat er in de nasleep van de aanval precies gebeurde, wat de schade was van de

verschillende aanvallen, wie er na de aanval allemaal ter plaatse kwam, etc. Nochtans werd u gevraagd

om in detail te vertellen over de verschillende aanslagen.

Tot slot kan uw vrees om vermoord te worden door leden van een clan evenmin worden weerhouden.

Zo zijn uw verklaringen hierover eveneens uitermate vaag. U zegt dat mensen van een clan u

bedreigden omdat u volgens hen hun zonen doodde (CGVS, p. 19). Het betreft echter een eenmalig

incident waarbij ze aan uw familieleden zeiden dat ze u gingen vermoorden. Na deze ene keer te zijn

bedreigd hebt u wel nooit meer iets van hen gehoord. Uw familie vroeg nochtans om bewijzen (CGVS,

p. 19-20).

Op basis van bovenstaande argumenten kan geen geloof worden gehecht aan uw aangehaalde

vluchtredenen.

Uw documenten kunnen hieraan niets veranderen. Betreffende de door u neergelegde documenten

dient te worden gewezen op de beperkte bewijswaarde van Somalische documenten. Bronnen die de

uitgifte van Somalische documenten beschrijven, wijzen op het ontbreken van een formele burgerlijke

stand in Somalië en op de afwezigheid van archieven en dus van referentiemateriaal voor het opstellen

van (identiteits)documenten. Bijgevolg moeten zowel autoriteiten binnen als buiten Somalië zich voor

het uitreiken van documenten baseren op de verklaringen van de aanvragers. Bovendien is corruptie

wijdverspreid in Somalië en kunnen tal van Somalische (identiteits)documenten, waaronder paspoorten,

identiteitskaarten, werkbadges, etc. zeer gemakkelijk op nietreguliere wijze, via corruptie en/of

vervalsers, verkregen worden. Bijgevolg is de bewijswaarde van Somalische documenten bijzonder

relatief en volstaan de door u neergelegde documenten op zich niet om de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas op te heffen.
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Wat betreft de foto van uw dochter kan noch worden vastgesteld dat het effectief om uw dochter gaat,

noch kan er uitsluitsel bestaan over de oorzaak van de verwonding die op de foto te zien is.

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 9 juni 2017 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier) blijkt

dat de veiligheidssituatie in vele delen van Zuiden 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 9 juni 2017) 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. Ondanks een stijging van het aantal incidenten en het aantal slachtoffers in de onderzochte

periode kaderen de veiligheidsincidenten die zich in Mogadishu hebben voorgedaan nog steeds binnen

het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad.

Zo neemt een groot deel van het geweld dat in Mogadishu plaats vindt enerzijds de vorm aan van

complexe terreuraanslagen, waarvan het merendeel wordt opgeëist door al-Shabaab. Deze

complexe aanslagen zijn in hoofdzaak gericht op hotels en restaurants die vaak politieke figuren,

overheidsfunctionarissen en buitenlanders over de vloer krijgen, op overheidsgebouwen of –instellingen

en op militaire konvooien en checkpoints.
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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 (voormalige) parlementsleden, traditionele ouderen en

andere gedelegeerden van de deelstaten die aan de verkiezingen deelnamen, lokale politieke

vertegenwoordigers en overheidsfunctionarissen, politieagenten, soldaten of medewerkers van de

inlichtingendiensten, journalisten, humanitair personeel, zakenlui, clanleiders, en soms ook gewone

burgers. Verschillende bronnen beschrijven het door al-Shabaab gepleegde geweld nog steeds 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 was het aantal doelgerichte moordaanslagen

op soldaten en overheidsfunctionarissen toegenomen en ook in 2017 is er sprake van een stijging van

het aantal gerichte moorden, waarbij overheidsfunctionarissen, veiligheidspersoneel en ouderlingen die

hebben deelgenomen aan de recente parlementaire verkiezingen worden geviseerd. Daarnaast is ook

het aantal complexe aanslagen toegenomen. Naast de complexe aanslagen en doelgerichte

moordaanslagen vinden er nog een aantal andere incidenten plaats, die meestal meerdere doden

maken, waaronder burgers. Het gaat om zelfmoordaanslagen, bomaanslagen of aanslagen met

granaten - die voornamelijk militaire doelwitten of de politie viseren, maar ook restaurants geliefd bij

militairen of overheidspersoneel of het hoofdkwartier van het United Nations Development Programme

(UNDP) -, confrontaties tussen verschillende veiligheidsdiensten en mortieraanvallen, onder meer

op het presidentiële paleis of de internationale luchthaven, die aan al-Shabaab worden toegeschreven

en vaak doel missen.

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 en de

vastgestelde stijging van het geweld in Mogadishu, meerdere bronnen nog steeds positieve

ontwikkelingen signaleren in de hoofdstad zoals de verdere heropleving van het economische leven. Dit

ondanks de toestroom van IDP’s in Mogadishu die de droogte ontvluchten. 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 nog steeds 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. Naast de terugkeer van de diaspora creëren ook de uitbreiding van

de overheidsadministratie, de toename van het aantal humanitaire organisaties en de opening van

ambassades een groeiende vraag naar goederen en diensten.

De vraag naar ongeschoolde arbeid in Mogadishu neemt toe, en omwille van de verbeterde

veiligheidssituatie trekken ook vanuit het binnenland ongeschoolde krachten naar Mogadishu. In

sectoren waarvoor weinig gekwalificeerde arbeidskrachten beschikbaar zijn, worden zelfs werknemers

uit het buitenland gerekruteerd.
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Voorts blijkt dat er in Mogadishu sprake is van vele handelszaken, gaande van platenwinkels tot

apothekers, banken, benzinestations, …, van een bloeiende bouwsector, een vrijetijdsleven met een

heropleving van de voetbal- en basketbalcompetities, met opgeknapte sportstadions en een

voetbalcompetitie voor jeugdspelers, tieners die voetballen op Lidobeach, met restaurants en

internetcafés, met jongeren die koffie drinken of flaneren, en de organisatie van een TEDx-conferentie

en een boekenbeurs. Basisvoorzieningen zoals huisvuilophaal, brandweer, elektriciteit zijn beschikbaar.

Daarnaast vond in september 2016 de Intergovernmental Authority on Development, waar

staatshoofden van de Hoorn van Afrika en omstreken veiligheidskwesties bespreken, plaats in

Mogadishu. Tot slot vonden er in de onderzochte periode parlements- en presidentsverkiezingen plaats.

Mohamed Abdullahi Mohamed werd aangesteld als nieuwe president en de nieuwe regering werd

goedgekeurd door het parlement. De internationale gemeenschap juicht de vlotte en

vreedzame machtsoverdracht toe. In april 2017 duidt de nieuwe president een nieuwe burgemeester

aan voor de hoofdstad.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert twee middelen aan:

- In een eerste middel voert verzoeker een schending aan van de volgende bepalingen:

- artikel 1, (A), 2 van het Vluchtelingenverdrag;

- artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 en 62 van de Vreemdelingenwet;

- “de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, het

redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”;

- artikelen 3 en 13 van het EVRM.

Verzoeker volhardt dat hij in het geval van een terugkeer naar Somalië een gegronde vrees voor

vervolging heeft omwille van Al Shabaab. Hij voert aan dat de commissaris-generaal niet betwist dat Al

Shabaab nog sterk aanwezig is in Mogadishu en het aantal door hen gepleegde aanslagen in 2017

gestegen is. Deze aanslagen zijn zowel gericht op regering, militaire of internationale doelwitten als op

burgerdoelwitten. De commissaris-generaal betwist bovendien niet dat er een stijging is van het aantal

aanvallen tegen medewerkers van de inlichtingendienst in 2017. Verzoeker vraagt dat hem het voordeel

van de twijfel dient toegekend te worden, gezien de motivering van de commissaris-generaal

onvoldoende is om zijn geloofwaardigheid in vraag te stellen. Verzoeker voert bovendien aan dat

toepassing dient gemaakt te worden van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, doch dat de

commissaris-generaal zich hier niet over uitspreekt, noch aantoont dat hij bij een terugkeer naar

Mogadishu geen risico loopt om vervolgd te worden.

Verzoeker geeft een theoretische toelichting omtrent de subsidiaire beschermingsstatus en meent dat hij

voldoet aan de voorwaarden van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij voert aan de commissaris-

generaal niet betwist dat Al Shabaab in Mogadishu regelmatig aanslagen pleegt waarbij zowel

medewerkers van de inlichtingendienst als burgers getroffen worden.

- In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van de volgende bepalingen:
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“artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, artikel 62 van de vreemdelingenwet, algemene rechtsbeginselen van behoorlijk

bestuur, waaronder meer bepaald, de redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikelen 4

en 41 van de Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna “Handvest”)”.

Verzoeker meent dat de motieven van de bestreden beslissing onvoldoende en niet draagkrachtig zijn.

Hij licht hieromtrent toe als volgt:

“Ten eerste ment de Commissaris dat er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers werk bij de

inlichtingendienst (NISA).

In verband met deze verwijt, verwijt de Commissaris ten eerste dat verzoeker verklaart dat om rekruteert

te worden, hij alleen een diploma nodig had, en dat een lid van de parlement of de inlichtingdienst voor

hem borg staan moest. Hij bevestigt deze informatie, en verklaart dat zijn broer (wie al voor NISA

werkte) hem deze job aanbod maakte, en dat toen hij gerekruteerd werd, NISA dringend personeel

nodig had (CGVS p11). Tijdens een afspraak in onze kantoor, hij heeft verder uitgelegd dat toen hij

gerekruteerd werd, er vele aanvallen in zijn wijk gebeurden, omdat de Amerikaanse ambassade niet ver

is, en dat er vele leden van AS waren. De regering wilde zijn buurt dus bijzonders sterk controleren. Hij

heeft ook uitgelegd dat hij gekozen werd omdat hij tot de clan Hawadle hoort, de welke de meerderheid

van de inwoners van zijn buurt vormt (en de bevelhebber van dit buurt tot een andere clan hoorde,

tegen de welke de Hawadle clan veel vecht) (CGVS p 8). Bovendien is hij ook een sociaal persoon een

beschikt over veel contacten in zijn buurt van herkomst, ook daarvoor werd hij gekozen, omdat hij vele

contacten heeft (CGVS pl4). Dit uitleg werd door de beschikking niet in rekening genomen.

De Commissaris ment verder dat verzoeker geen "inzicht kan bieden" in wat hij moest doen tussen acht

en twee uur tijdens een werkdag. De Protection Agent blijkt echter naar een dagelijks werk routine te

insisteren, hoewel die niet bestaat sinds de takken van verzoeker afhangen van de gebeurtenissen die

hem elk dag door zijn bronnen gerapporteerd worden. Verzoeker heeft ook al meerdere keren uitgelegd

wat zijn takken zijn, en dat hij om 8 uur s'morgen naar de kantoor van zijn bevelhebber gaat om verslag

uit te brengen van de rapporten van zijn informanten. Daarna wacht hij op (eventuele) orders van zijn

bevelhebber (of er een snelle interventie georganiseerd zijn moet, of hij iemand arresteren moet...). Hij

heeft zelfs details en een voorbeeld gegeven van zijn dagelijks werkdag (CGVS p11-13):

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 11-13]

Verzoeker heeft dus insisteert dat zijn job geen andere takken omvat als verslag te krijgen van zijn

informanten en ze daarna verder te geven aan zijn bevelhebber, en op zijn orders te wachten. Er

bestaat in een zulk werk geen dagelijks routine, zoals de PO blijkt te verwachten. Hij heeft ook

uitgebreid details gegeven over hoe hij zich in de kantoor van zijn bevelhebber gedroeg, en hoe hij met

zijn informanten werkte, dat hij 24/24 op telefoon bereikbaar en verslag naar zijn superieur moest

doen... De Commissaris doet dus een subjectieve appreciatie van de verklaringen van verzoeker, en dit

grief moet verworpen worden.

De Commissaris ment ook dat verzoeker geen duidelijk verklaring gaf over hoe hij informanten

benaderde of hoe hij ze koos. Verzoeker heeft echter duidelijk gezegd dat hij jongen van de buurt of

familie leden tot zijn informanten maakte, doordat hij ze overtuigde tegen AS te vechten, en hen geld gaf

(CGVS pl3-14). Hij heeft ook uitgelegd dat hij bijna hele zijn buurt kent (hij kan dus well evalueren of een

persoon betrouwbaar is of niet, of ze de autoriteiten steunen zou, of ze een geheim houden kan...) , dat

hij een goede relatie met vertrouwen met zijn informanten opbouwt, en dat zijn informanten zelfs hun

bronnen hebben om hem informatie te sturen. Hij geeft details zoals hoeveel informanten hij had (7),

hoe vaak hik elke dag informatie van hen kreeg CGVS pl3-14). Dit is dus opnieuw een subjectieve

appreciatie van de verklaringen van verzoeker, en de grief moet verworpen worden.

Vervolgens beweert de Commissaris dat het niet waarschijnlijk is dat verzoeker voor deze positie

gekozen werd omdat hij geen training ervoor had. Hij heeft echter uitgelegd dat hij voor zijn promotie tot

deze positie een 3 maand training kreeg (de welke hij door een certificaat steunt- zie bijlage), waar hij

over het "onderzoeken, het opsporen, en hoe weten wat er gaande is" (CGVS p7). Dit werd blijkbaar niet

in rekening genomen. Verder heeft hij ook meerderde keer uitlegt dat hij vele connecties in zijn buurt

heeft, en dat hij (in tegendeel tot de bevelhebber van dit buurt) tot de meerderheid clan van de inwoners

van dit buurt hoorde, hij had dus een beter verband met hen.

Trouwens beweert de Commissaris dat verzoeker niet uitleggen kan hoe hij verantwoordelijke was voor

zijn buurt terwijl hij (door veiligheid gronden) bijna niet meet naar zijn buurt ging, maar zich verstopte bij

de huis van zijn bevelhebber tijdens de dag (waar er meer veiligheid was).

Verzoeker bevestigt dat hij elke dag door zijn informanten op de hoogte van de gebeurtenissen in zijn

buurt gehouden werd. Verzoeker meldt dat hem alleen een vraag (CGVS p19) over dit onderwerp

gesteld werd en dat hij graag meer informatie zou geven.
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Daarna vergist zich de Commissaris wanneer hij beweert dat verzoeker positief antwoord op de vraag of

de inlichtingendienst ook NISA heet toen verzoeker daar begon te werken (in 2011). Verzoeker heeft

niet positief geantwoord:

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 10]

Bovendien, vergist zich de PO zelfs toen hij/zij verklaart dat de dienst in 2011 naam wisselde, terwijl de

beschikking uitlegt dat het in 2013 was (CGVS p 10 en beschikking p2). Verzoeker legt verder uit dat hij

tijdens het gehoor onder druk was, en dat het ramadan was, dat hij honger had en zich niet de hele tijd

concentreren kon. Hij geeft bovendien vele details over NISA, de naam van de opeenvolgende

hoofdleiders van de dienst, de naam van de verschillende leiders van de sub-diensten binnen de NISA,

aanvallen over de basis van NISA... (CGVS p7,10,11).

Het blijkt dat hoewel er aan verzoeker verweten wordt dat hij vragen ontwijkend antwoorde, menen we

dat hij well antwoorde en vele details gaf, maar dat de vragen van de PO niet altijd in de realiteit van de

werk van verzoeker passen en dat hij dus niet alle vragen verstond zoals de PO het wenste.

Ten tweede meent de Commissaris dat de contacten van verzoeker met AS niet geloofd worden

kunnen.

De Commissaris beweert dat de reactie van verzoeker op de telefonische bij Hormud, en dat de NISA

niets voor zijn veiligheid kon doen en zich nich veroorloven kan veiligheid aan alle medewerkers te

geven.

Hij verklaarde dat hij zich op een veilig plaats de meeste tijd schuilhield, dat zijn familie daardoor veiliger

zou zijn (CGVS pl6 en 19), dat medewerkers van NISA regelmatig gedood worden en dat hij gewoon

een simpel agent is en niet hoog in de hiërarchie zit, en dat zelfs de Prime Minister en Deputies gedood

worden door AS.

Vervolgens verwijt de Commissaris dat verzoeker tijdens zijn vrij relaas niet over zijn getuigenverklaring

bij de rechtbank tegen een vermoede moordenaar van zijn vriend M.A.A., terwijl hij het bij de DVZ

meldde. Echter toont een grondig herlezen van de verslag van het gehoor dat toen verzoeker aan het

spreken was over de moord van zijn vriend, en hoe hij die persoon arresteerde tegen wie hij daarna

getuigde, onderbrak hem de PO en zei hem om minder specifiek te zijn (CGVS p8):

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 8]

Na deze onderbreking vertelde verzoeker gefocusseerd over de aanvallen op zijn huis en familie, en dus

niet meer over zijn getuigenis bij de rechtbank voor zijn vriend. Toen verzoeker bij de CGVS zei dat hij

erover verteld had, mende hij dus tijdens de deel hierboven kopieert. Het is dus vreemd dat hem

verweten wordt dat hij niet spontaan erover spreekt bij de CGVS, maar dat hem tegelijkertijd gezegd

werd om zich op het hoofdzaak van zijn problemen strikt te focusseren.

Trouwens beweerd de Commissaris dat verzoeker niet genoeg details geeft over de aanvallen op zijn

familie en huis, hoewel de beschrijving paragraaf in welke de Commissaris deze verwijt formuleert al 9

regels bevat met de verklaringen van verzoeker over deze aanvallen. We verwijzen naar de paragrafen

waar verzoeker in details uitlegt hoe de aanvallen gebeurden en wat hij deed (CGVS p17 en 18):

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 17-18]

We menen dat verzoeker vele details gaf, en dat dit opnieuw en subjectieve appreciatie van de

verklaringen van verzoeker door de Commissaris is. De grief moet verworpen worden.

Ten slot meent de Commissaris dat de vrees van verzoeker om door leden van zijn clan vermoord te

worden omdat ze hem verwijten hun zonen te doodden niet weerhouden worden kan. De grond

daarvoor, is dat hij alleen een keer bedreigd werd. Verzoeker heeft echter uitgelegd dat de traditie van

zijn clan doet dat het genoeg is om de familie een keer te waarschuwen voor dat de vergelding

uitgevoerd word. Het is dut niet omdat hij alleen een keer door de clanleden bedreig werd dat de

bedreiging niet serieus is. Bovendien had hij ook verklaard dat de persoon die hij wegens de dood van

zijn vriend gearresteerd had leden van zijn clan waren (CGVS p19), en dat zijn broer ook een zoon van

zijn onkel gearresteerd had die lid was van AS (CGVS p9). De clanleden willen dus wraak nemen.

Ten gevolge is de motivering van de Commissaris generaal omtrent het beweerde gebrek aan

geloofwaardigheid van de werk van verzoeker en het gevecht bij zijn werkplaats niet draagkrachtig en

moet verworpen worden.”

Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus, verwijst verzoeker er andermaal op dat het aantal

aanvallen in Mogadishu in 2017 gestegen is, waarbij medewerkers van de inlichtingendienst en burgers

getroffen worden.

Hij meent dat: “de aard van het geweld gebruikt, zelfs indien bepaalde mensen (zoals medewerkers van

NISA) als doelwit genomen zijn, veroorzaakt door zijn concrete uitvoering te vele burgerlijke doden om

alleen als tegen bepaalde doelwitten te gelden”.
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Verzoeker wijst er bovendien op dat de in de bestreden beslissing aangehaalde arresten van het EHRM

dateren van 2014 en 2015, en dus niet langer beantwoordden aan de huidige veiligheidssituatie.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende documenten:

- artikel “Somalia: Al-Shabab launches deadly attack on army base” van Aljazeera van 29 september

2017 (stuk 3);

- artikel “Deadly car bomb attack rocks Somalia’s Mogadishu” van Aljazeera van 20 juni 2017 (stuk 4);

- artikel “Al-Shabaab kills 15 in latest car bomb attack” van The Atlantic van 20 juni 2017 (stuk 5);

- artikel “Bomb and gun attack on Mogadishu hotel kills dozen” van The Guardian van 25 januari 2017

(stuk 6);

- artikel “At least 10 killed in car bomb in Mogadishu claimed by Somalia’s al Shabaab” van Reuters van

20 juni 2017 (stuk 7);

- artikel “Somalia restaurant siege: Al Shabaab militants massacre 31 civilians in Mogadishu” van The

Independent van 15 juni 2017 (stuk 8);

- rapport “Somalia: country summary” van Human Rights Watch van januari 2017 (stuk 9);

- artikel “Al-Shabab claims deadly Mogadishu attack” van Aljazeera van 24 mei 2017 (stuk 10);

- artikel “Somalia: Huge blast rocks downtown Mogadishu” van Aljazeera van 8 mei 2017 (stuk 11);

- rapport “January 2017 Monthly Forecast: Somalia” van UN Security Council (stuk 12);

- een certificaat van een opleiding die verzoeker volgde in Soedan in 2013 (stuk 13).

2.1.3. In een aanvullende nota van 4 december 2017 voegt de commissaris-generaal de COI Focus

“Somalië. Aanslagen op 14 en 28 oktober 2017 in Mogadishu” van 6 november 2017.

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

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

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

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

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

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. 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. Aan de hand van alle elementen van het dossier,

herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden

beslissing heeft gesteund.

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

moet aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen. 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. Hij dient door een coherent relaas

en kennis van voor het relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In

het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan

niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is aan de

voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet.

2.3. De Raad stelt vast dat geen geloof kan worden gehecht aan het asielrelaas van verzoeker. De

Raad treedt vooreerst de motivering in de bestreden beslissing bij dat verzoeker er niet in slaagt om zijn

profiel als veiligheidsagent bij de Somalische inlichtingendienst NISA aannemelijk te maken.

De Raad is vooreerst van oordeel dat verzoekers verklaringen omtrent de wijze waarop hij gerekruteerd

werd om voor de NISA te werken ongeloofwaardig zijn. Verzoeker herhaalt in zijn verzoekschrift zijn

verklaring tijdens het CGVS-interview dat hij enkel een diploma diende voor te leggen en zijn broer voor

hem borg diende te staan (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 9). De Raad acht het echter niet aannemelijk

dat de Somalische inlichtingendienst dermate laagdrempelige toelatingsvoorwaarden zou hanteren bij

het selecteren van veiligheidsagenten.

Dit geldt temeer gezien uit de landeninformatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt dat Al

Shabaab aanwezig is in Mogadishu en er aanslagen pleegt (Landeninformatie, stuk 13, nr. 4), terwijl

verzoeker er in zijn verzoekschrift bovendien zelf op wijst dat er veel leden van Al Shabaab aanwezig

waren in zijn wijk.
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De Raad is van oordeel dat, in het licht van voorgaande veiligheidscontext, redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat verzoeker zou worden onderworpen aan een grondige screeningprocedure bij zijn

indiensttreding. Om dezelfde reden acht de Raad het niet geloofwaardig dat verzoeker zou geselecteerd

worden om informanten uit zijn wijk te ronselen zonder enige voorafgaande training of ervaring. Uit

verzoekers verklaringen blijkt immers dat dergelijke functie dermate risicovol is, gelet op de

aanwezigheid van Al Shabaab in zijn wijk en het feit dat verzoeker omwille van zijn beroep vervolgd

werd door Al Shabaab, waardoor hij Somalië diende te ontvluchten (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 7-

8). Gelet op het voorgaande treedt de Raad de motivering in de bestreden beslissing bij dat het niet

geloofwaardig is dat verzoeker zonder voorafgaande training zou worden ingezet in dergelijke functie

enkel en alleen omwille van het feit dat hij sociaal is, tot de juiste clan behoort of veel connecties heeft in

de buurt. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat hij een training van drie maanden volgde voordat

hij in zijn functie werd aangesteld, doch dit klemt met verzoekers verklaringen tijdens het CGVS-

interview dat verzoeker geen training had gekregen voor zijn functie (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p.

13). Verzoekers verweer in zijn verzoekschrift klemt bovendien met de inhoud van het door hem

neergelegde trainingscertificaat, waaruit blijkt dat verzoeker in 2013 slechts een training volgde van 6

dagen. Bovendien vermeldde verzoeker tijdens het CGVS-interview enkel dat hij in 2011 een training

volgde in Soedan (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 7). Aldus doet het door verzoeker neergelegde

document verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen hieromtrent.

De Raad treedt daarnaast de commissaris-generaal bij dat verzoekers vage, ondoorleefde en

ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent het verloop van zijn werkdag, hetgeen verder afbreuk

doet aan de geloofwaardigheid van verzoekers profiel als veiligheidsagent bij de inlichtingendienst. Dit

geldt temeer daar verzoeker verklaarde dat hij van eind 2013 tot zijn vertrek in augustus 2016

uitoefende (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 12; DVZ-verklaring, stuk 14, p. 11), zodat te meer van

verzoeker kan worden verwacht dat hij doorleefde en gedetailleerde verklaringen kan afleggen over het

verloop van zijn werkdag. Verzoekers beperkt zijn verweer in het verzoekschrift tot het louter herhalen

van zijn verklaringen tijdens het CGVS-interview en te volharden dat deze gedetailleerd zijn, en het

louter poneren dat zijn werk geen ‘dagelijkse routine’ omvatte, doch de Raad merkt op dat verzoeker de

motivering van de bestreden beslissing hiermee niet in een ander daglicht stelt. Hierin werd terecht

geoordeeld dat:

“Over de inhoud van uw job zegt u dat uw bronnen allemaal een telefoon hadden waarmee ze u konden

bereiken, waarna u de verkregen informatie doorspeelde aan uw bevelhebber (CGVS, p. 11). Gevraagd

om een gemiddelde werkdag te beschrijven zegt u dat u ’s morgens naar het kantoor van de

bevelhebber ging om verslag uit te brengen en eventuele orders afwachtte. Gevraagd wat u de rest van

de dag deed zegt u dat dit uw werk was en dat u de rest van de dag in het huis van de

bevelhebber bleef omdat u te bang was om naar uw eigen huis en buurt te gaan (CGVS, p. 12).

Gevraagd om u in uw job niets anders moest doen dan ’s morgens verslag uitbrengen aan de

bevelhebber antwoordt u nietszeggend: ‘’Als je dat doet in Hamar, doe je je best. Het is moeilijk om naar

iemand te gaan om informatie te vinden. Soms om hem te vertrouwen’ (CGVS, p. 12). Wanneer u de

vraag nogmaals wordt gesteld antwoordt u opnieuw ontwijkend: ‘Het werk begint om acht uur en stopt

om twee uur. Als er iets extra is ben je altijd een soldaat, je moet blijven, Ik verliet het werk niet, ik was

daar om mezelf te beschermen. Ik was ofwel op het werk of in het huis van de commandant (CGVS, p.

12). U kunt echter geen enkel inzicht bieden in wat u dan moest tussen acht en twee uur.

U wordt gevraagd om te vertellen over wat u, naast uw afspraken met de bevelhebber, moest doen

als verantwoordelijke voor uw buurt. Opnieuw, en niet voor de eerste keer in het gehoor, antwoordt u

moedwillig naast de vraag: ‘Er is geen professionalisme, alles is casual gedaan. Als we dood zijn

rekruteren ze anderen, het interesseert hen niet. Het werk dat ik deed, was ik niet voor getraind. Het is

niet iets dat ik werd gegeven als speciaal iets, ik moest training hebben maar toen stierf mijn broer’

(CGVS, p. 13). U wordt er op gewezen dat u moet antwoorden op de vraag die u gesteld wordt waarna

de vraag u wordt herhaald. U antwoordt dat u de informanten zelf vond en dat u hun informatie doorgaf

aan uw bevelhebber. U zegt dat enkel dit de job was (CGVS, p. 13).”

De motivering in de bestreden beslissing is pertinent, correct en vindt steun in het administratief dossier

en wordt aldus overgenomen door de Raad.

Daarnaast acht de Raad verzoekers verklaringen omtrent de wijze waarop hij informanten rekruteerde

ongeloofwaardig. Verzoeker herhaalt in zijn verzoekschrift zijn verklaring dat hij louter mensen uit zijn

buurt aansprak en hen overtuigde om informant te worden (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 14).

Andermaal gelet op de Somalische veiligheidscontext en het feit dat verzoeker verklaart dat er veel Al

Shabaab leden in zijn wijk aanwezig waren, acht de Raad het volstrekt ongeloofwaardig dat verzoeker

geen voorafgaande screening zou uitvoeren van mogelijke informanten of voorzorgsmaatregelen zou

treffen alvorens deze informanten te benaderen.
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Het loutere feit dat verzoeker de mensen in zijn buurt kende, is geen afdoende verklaring voor een

dermate risicovolle handelswijze in het licht van de aanwezigheid van Al Shabaab leden in zijn wijk.

Dergelijke ondoorleefde en ongeloofwaardige verklaringen doen dan ook verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van verzoekers profiel.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het niet aannemelijk is dat verzoeker, die verklaarde sinds

2011 werkzaam te zijn bij de nationale veiligheidsdiensten, er niet van op de hoogte is dat de NISA in

2013 werd opgericht in plaats van de opgeheven National Security Service (Landeninformatie, stuk 13,

nr. 1 en 2). Verzoeker kan gevolgd worden dat hij niet positief heeft geantwoord toen hem gevraagd

werd of de veiligheidsdiensten in 2011 reeds bekend stonden als NISA, doch dit gegeven kan geen

afbreuk doen aan de vaststelling dat van iemand die werkzaam is bij de inlichtingendienst kan worden

verwacht dat hij op de hoogte is van enige verandering in deze dienst en hierover gedetailleerde en

doorleefde verklaringen kan geven. Het feit dat verzoeker onder druk stond en zich door de ramadan

niet kon concentreren tijdens het CGVS-interview doet geen afbreuk aan het gegeven dat van een

asielzoeker redelijkerwijze mag worden verwacht dat deze in staat is voldoende duidelijke, nauwkeurige

en coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot belangrijke feiten en gebeurtenissen die hij

persoonlijk heeft meegemaakt.

Voorgaande vaststellingen volstaan opdat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen

omtrent zijn profiel als agent bij de Somalische veiligheidsdienst NISA. Gezien geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers profiel, kan evenmin geloof worden gehecht aan de problemen die hieruit

voortvloeien. Bovendien merkt de Raad op dat de geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden

problemen verder wordt ondergraven door verschillende onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden in

zijn verklaringen.

In de bestreden beslissing werd terecht geoordeeld dat het volstrekt ongeloofwaardig is dat verzoeker,

die beweert vervolgd te worden door Al Shabaab omwille van zijn werk bij de inlichtingendienst, geen

beroep zou kunnen doen op de Somalische veiligheidsdiensten noch in staat zou zijn om uitgebreidere

veiligheidsmaatregelen te nemen om zichzelf en zijn familie te beschermen. Dit geldt temeer daar

verzoeker zelf aangeeft dat er regelmatig werknemers van NISA vermoord worden door Al Shabaab,

zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat de veiligheidsdiensten maatregelen zouden nemen om

de veiligheid van zijn medewerkers en diens familieleden te vrijwaren. Verzoeker herhaalt in zijn

verzoekschrift zijn verklaring dat de NISA hem niet kon beschermen, en dat hij zich schuilhield in het

huis van zijn bevelhebber om zichzelf en zijn familie te beschermen, doch doet hiermee geen afbreuk

aan bovenstaande vaststellingen. Het gegeven dat verzoeker als veiligheidsmaatregel enkel nog op het

werk verbleef of in het huis van zijn bevelhebber, staat bovendien haaks op zijn verklaring dat hij over

een uitgebreid netwerk van bronnen beschikte in zijn buurt en de verklaring dat hij te bang was om naar

zijn eigen huis en buurt te gaan.

Daarnaast oordeelde de commissaris-generaal terecht dat het niet aannemelijk is dat verzoeker tijdens

het CGVS-interview niet vermeldde dat hij in de rechtbank moest gaan getuigen tegen de moordenaars

van zijn vriend M.A.A., hetgeen klemt met verzoekers verklaringen bij aanvang van de asielprocedure

(CGVS-vragenlijst, stuk 5, p. 1). Waar verzoeker aanvoert dat hij tijdens zijn vrij relaas onderbroken

werd door de “protection officer” om minder details te geven, merkt de Raad op dat dit gegeven geen

afbreuk doet aan het gegeven dat van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij voor de

asielinstantie coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de

beoordeling van zijn asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in

iedere fase van het onderzoek. Verzoekers verweer hieromtrent kan dan aldus niet dienstig worden

aanvaard.

De Raad treedt bovendien de commissaris-generaal bij dat verzoeker vage en ondoorleefde

verklaringen aflegde omtrent de dreigtelefoons van Al Shabaab en de aanvallen op zijn familie. Het

louter herhalen van zijn verklaringen en het volharden dat deze gedetailleerd zijn, volstaat niet om de

motivering van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen.

In de bestreden beslissing werd dan ook terecht geoordeeld dat:

“U verklaart dat Al-Shabaab u tussen 2012 en 2015 ‘ontelbare keren’ belde (CGVS, p. 17). Gevraagd

wat ze u dan zeiden zegt u dat ze zeiden dat u een muurtid (=ongelovige) was (CGVS, p. 16). Gevraagd

om hier wat dieper op in te gaan zegt u dat ze u belden en u vertelden waar u was of wat u aanhad, om

u te laten merken dat zij u in de gaten hielden (CGVS, p. 16).
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U zegt dat Al-Shabaab u niets vroeg, ze wilden u enkel vermoorden (CGVS, p. 19). Het is echter

ongeloofwaardig dat u niet meer kunt vertellen over de ‘ontelbare’ telefoontjes die u drie jaar lang

kreeg.

De manier waarop u reageerde na de bedreigingen te hebben ontvangen roept ook vraagtekens op. U

zegt dat u na de dreigtelefoontjes te ontvangen enkel bij Hormud, het telecombedrijf, een klacht kon

indienen. Wanneer u wordt gevraagd of u geen niets anders kon ondernemen, gelet op het feit dat u bij

de inlichtingendienst werkte en in direct contact stond met uw bevelhebber zegt u dat er geen systeem

bestond waarmee u telefoonnummers kunt opsporen (CGVS, p. 16). U vertelde uw problemen ook aan

de bevelhebber, zegt u, maar hij zei u enkel voorzichtig en alert te zijn, meer niet (CGVS, p. 17). Tussen

de eerste aanval en de derde aanval op uw leven zit een periode van acht maanden. U zegt dat u in die

acht maanden niets van maatregelen ondernam om uw veiligheid te garanderen, dat u enkel in het huis

van uw bevelhebber bleef (CGVS, p. 18). Opnieuw wordt gevraagd waarom iemand die bij de

inlichtingendienst werkt geen uitgebreidere veiligheidsmaatregelen kan nemen. U zegt dat de

inlichtingendienst zich dit niet kan veroorloven (CGVS, p. 18). Op de vraag waarom u dan geen

maatregelen nam om uw familie te beschermen nadat duidelijk was dat zij ook doelwit waren, zegt u dat

de beste manier om hun veiligheid te garanderen niet meer naar huis gaan was (CGVS, p. 18-19). Dit

verklaart echter nog steeds niet waarom u geen pogingen ondernam om uw gezin een veilig

onderkomen te bieden. Het is ongeloofwaardig dat u, gelet op uw job, geen enkele bescherming zou

kunnen krijgen na bedreigd en aangevallen geweest te zijn door Al-Shabaab. Het feit dat u vermeldt dat

er regelmatig werknemers van NISA werden vermoord maakt het des te onwaarschijnlijker dat er geen

enkele bescherming zou worden voorzien voor bedreigde werknemers.

Bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u dat u de moordenaar van uw vriend

M.A.A. gearresteerd hebt. Daarna bracht u hem naar de rechtbank waar u tegen hem getuigde (DVZ

vragenlijst, vraag vijf). In uw vrij relaas tijdens het gehoor vermeldt u geen enkele keer de rechtbank of

het feit dat u moest getuigen (CGVS, p. 7-9). Geconfronteerd hiermee zegt u dat u dit wel gezegd hebt

maar dat de dossierbehandelaar het niet goed verstaan heeft. Nochtans blijkt duidelijk dat u op het

CGVS nergens spontaan melding maakt van een rechtbank of het feit dat u moest getuigen (CGVS, p.

19).

U verklaart dat er drie aanslagen op uw leven zijn gepleegd, twee waarbij u zelf aanwezig was. Hoewel

u hierover kunt vertellen dient worden opgemerkt dat het uw verklaringen aan doorleefdheid en details

die kunnen verwacht worden bij het beschrijven van dergelijke ingrijpende gebeurtenissen. Zo kan u

over het incident waar uw zus bij omkwam wel vertellen dat zij op straat ging kijken voor gevaar en dan

werd neergeschoten, u schoot op de aanvallers, zij wegreden met een motorfiets, waarna u uw zus naar

binnen bracht. Over het incident waar uw huis werd aangevallen door een granaat kunt u enkel zeggen

dat u thuis was, er een granaat gegooid werd op uw plein en dat uw vrouw en dochter werden geraakt

door scherven. Na de explosie kwam u naar buiten en schoot op de aanvallers, die ondertussen ook al

het vuur hadden geopend. Daarna bracht u uw vrouw en dochter naar binnen en belde u een apotheker

(CGVS, p. 18). Hoewel u dus wel degelijk iets kunt vertellen over de aanvallen die op uw leven zouden

zijn gepleegd dient toch te worden vastgesteld dat het ontbreekt aan details over hoe u precies

reageerde, wat er in de nasleep van de aanval precies gebeurde, wat de schade was van de

verschillende aanvallen, wie er na de aanval allemaal ter plaatse kwam, etc. Nochtans werd u gevraagd

om in detail te vertellen over de verschillende aanslagen.”

De motivering in de bestreden beslissing is pertinent en correct en vindt steun in het administratief

dossier en wordt aldus overgenomen door de Raad.

Ten slotte werd in de bestreden beslissing met recht opgemerkt dat geen geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vrees voor vervolging omwille van leden van een clan omdat hij één van hun zonen zou

gedood hebben. De Raad merkt vooreerst op dat verzoekers vrees voor vervolging voortvloeit uit zijn

reeds ongeloofwaardig bevonden problemen met Al Shabaab omwille van zijn functie bij de

inlichtingendienst. Daarnaast verklaarde verzoeker dat hij slechts eenmalig een bedreiging ontving van

deze clanleden, doch dat hij verder niets meer van hen heeft gehoord (CGVS-gehoorverslag, stuk 5,

p. 19-20). Dat verzoeker noch zijn familieleden nog bedreigingen hebben ontvangen van deze clan,

ondergraaft de ernst van verzoekers vrees voor vervolging.

Op grond van deze vaststellingen besluit de Raad dat verzoekers verklaringen over zijn profiel en de

vermeende vervolgingsfeiten ongeloofwaardig zijn. De door verzoeker neergelegde documenten

vermogen niet de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas te herstellen. Verzoekers identiteitsdocumenten

hebben louter betrekking op persoonsgegevens en veranderen aldus niets aan bovenstaande analyse.

Het loutere feit dat verzoekers paspoort vermeldt dat hij een “civil servant”, volstaat niet opdat verzoeker

zijn profiel als veiligheidsagent bij de NISA aannemelijk kan maken.
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Bovendien sluit de Raad zich aan bij de opmerkingen van de commissaris-generaal dat bronnen die de

uitgifte van Somalische documenten beschrijven (Landeninformatie, stuk 13, nr. 3) wijzen op het

ontbreken van een formele burgerlijke stand in Somalië en op de afwezigheid van archieven en dus van

referentiemateriaal voor het opstellen van (identiteits)documenten. Gezien het gebrek aan archief en

database kunnen Somalische autoriteiten zich ook vandaag nog niet op officiële gegevens baseren om

de identiteit, herkomst of nationaliteit vast te stellen van personen die verklaren Somaliërs te zijn. Zowel

autoriteiten binnen als buiten Somalië moeten zich voor het uitreiken van documenten baseren op de

verklaringen van de aanvragers. Wat verzoekers werkbadge betreft, merkt de Raad op dat uit de

informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt dat corruptie wijdverspreid is in Somalië en tal

van Somalische documenten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie en/of vervalsers,

verkregen worden. Aldus biedt de door verzoeker neergelegde werkbadge niet de minste garantie dat

deze authentiek zou zijn. Hierboven werd daarenboven reeds omstandig toegelicht waarom geen

bewijswaarde kan worden toegekend aan verzoekers opleidingscertificiaat. Wat de door verzoeker

neergelegde foto’s betreft, merkt de Raad op dat hieruit niet kan worden vastgesteld dat het effectief om

verzoekers dochter zou gaan of onder welke omstandigheden zij gewond zou zijn geraakt, noch blijkt

hieruit dat zij de aanval op verzoekers huis betreffen. Bovendien dient opgemerkt te worden dat een

document, om bewijswaarde te hebben, coherente en geloofwaardige verklaringen dient te

ondersteunen. Gelet op bovenstaande vaststellingen is dit niet het geval.

In zoverre verzoeker verwijst naar zijn risicoprofiel als lid van de veiligheidsdiensten, merkt de Raad op

dat geen geloof kan worden gehecht aan dit profiel, zodat de door verzoeker toegevoegde

landeninformatie die hierop betrekking heeft niet dienstig in rekening kan worden gebracht, nu verzoeker

in gebreke blijft zijn persoonlijke problemen aannemelijk te maken.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, is de Raad

van oordeel dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde problemen, zodat hij zich

niet dienstig kan beroepen op voormeld artikel. Immers, de commissaris-generaal heeft verzoekers

voorgehouden vervolging, zijn beweerde ondergane ernstige schade of de ingeroepen bedreigingen

terecht als ongeloofwaardig van de hand gewezen, waardoor er in casu geen sprake is van een

omkering van de bewijslast.

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

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid, van de Vreemdelingenwet.

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

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

48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft, staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c),

van de Vreemdelingenwet niet ter betwisting dat er in Somalië een gewapend conflict is. De Raad stelt

vast dat dit gewapend conflict zich niet over het hele land uitspreidt, maar zich afspeelt in bepaalde

gebieden. Bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger dient de focus aldus te

worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (of de regio van bestemming) en op de beoordeling

of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c).

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in Mogadishu als een geheel moet worden

gelezen en dat deze feiten samen gelezen moeten worden met diverse andere, objectieve elementen op

basis waarvan geoordeeld wordt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

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

dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een

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

Vreemdelingenwet. Uit de landeninformatie in het onderhavige dossier, opgenomen in het administratief

dossier en bijgebracht door de partijen in het verzoekschrift en de aanvullende nota, blijkt dat de situatie

in de regio van herkomst van verzoeker, Mogadishu, niet van zulke aard is dat die hieraan beantwoordt.

Verzoekers betoog is niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan de vaststelling in de bestreden

beslissing.
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Uit de toegevoegde informatie blijkt in dit kader dat het geweld dat in Mogadishu plaatsvindt sinds mei

2012 ten gevolge van de terugtrekking van Al Shabaab uit de hoofdstad veranderd is en in hoofdzaak

de vorm aanneemt van aanslagen enerzijds en tribale en zakelijke conflicten die gepaard gaan met

geweld anderzijds.

Ook het EHRM heeft in het arrest van 5 september 2013 in de zaak nr. 886/11 (K.A.B. t. Zweden)

geoordeeld dat de veiligheidssituatie in Mogadishu is verbeterd sinds 2011, dan wel het begin van 2012.

Het Hof stelde op basis van de beschikbare landeninformatie vast dat de situatie op dat moment in

Mogadishu niet van dien aard is dat een ieder die aanwezig is in de stad een reëel risico loopt een

behandeling te ondergaan die strijdig is met artikel 3 van het EVRM. Bovendien bevestigde het EHRM

dit standpunt in zijn arrest van 10 september 2015 in zaak nr. 4601/14 (R.H. t. Zweden). In paragraaf 67

wordt overwogen dat de beschikbare bronnen niet laten zien dat de situatie in Mogadishu is verslechterd

sinds september 2013. Verzoeker kan worden bijgetreden dat deze rechtspraak niet langer een

beoordeling van de huidige situatie betreft. De Raad stelt echter vast dat ook de meest recente

informatie de stelling van het EHRM ondersteunt.

Wat de aanslagen van 14 en 28 oktober 2017 betreft, blijkt uit de COI Focus “Somalië. Aanslagen op 14

en 28 oktober 2017 in Mogadishu.” van Cedoca van 6 november 2017, dat deze aanslagen zeer ernstig

waren. Deze vaststelling laat echter niet toe te besluiten dat deze aanslagen een nieuw licht werpen op

de hierboven uiteengezette beoordeling van de veiligheidssituatie in Mogadishu.

De vaststellingen in de bestreden beslissing op dit punt worden dan ook overgenomen.

Hoewel dit de uitzonderlijke situatie betreft waarbij collectieve elementen een belangrijke rol spelen,

moet niettemin verzoekers asielaanvraag ook systematisch individueel worden onderzocht en dit in

verhouding tot de twee andere in artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet bedoelde situaties.

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

aangevoerde asielmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden met zijn persoonlijke

omstandigheden, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Hij voert immers geen andere redenen aan waarom hij niet kan terugkeren naar Mogadishu. Verzoekers

betoog is bijgevolg niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan het voorgaande.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Mogadishu een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

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

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend achttien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


