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nr. 41 957 van 20 april 2010
in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 12 januari 2010

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

staatlozen van 17 december 2009.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 8 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VAN BROECK loco advocaat

B. MULS en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 22 september 2008 het Rijk binnen en diende op 1

oktober 2008 een asielaanvraag in. Op 18 mei 2009 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beweerde de Somalische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Miir Toqwo en te behoren tot

de Abgal-clan (< Hawiye).

U werd geboren op 6 juli 1983 te Miir Toqwo. U werkte als landbouwer op de boerderij van

uw familieleden te Miir Toqwo. Krijgsheer Mohamed Dheere (< Warsengeli < Abgal < Hawiye)

werd machthebber en zelfverklaarde gouverneur van de regio Middle Shabelle, waartoe ook Miir

Toqwo behoort, en legde hoge belastingen op. In 2004 kwam een belastingontvanger, F. A., naar
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uw boerderij en gebood u 2 500 000 Somali Shilling te betalen. U opperde echter dat u het hoge bedrag

niet kon betalen. Wegens wanbetaling verdubbelde het te betalen bedrag en vervolgens

verdriedubbelde het te betalen bedrag. Aangezien u het verschuldigde belastinggeld niet betaalde werd

u gearresteerd en gedurende 3 maanden vastgehouden in een politiecel te Jowhar. Eind 2004, 2

maanden na uw vrijlating, besloot u Miir Toqwo te verlaten. U trok naar Mogadishu en vestigde zich in

het Yaaqshiid-district. Op 1 juni 2005 begon u te werken als lijfwacht voor zakenman/krijgsheer Abukar

Omar Addani (< Warsengeli < Abgal < Hawiye). U werd aangenomen om de zakenbelangen van

zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani gewapend te verdedigen. Na 3 of 4 maanden werd u

gepromoveerd tot bevelvoerder van een technical en kreeg u de verantwoordelijkheid over 15

militieleden. Vervolgens kreeg zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani het aan de stok met

zakenrivalen waaronder Sheikh Husein en Bashir Rage (< Warsengeli < Abgal < Hawiye). Sinds begin

2006 was zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani een belangrijke financier en prominent lid van de

Union of Islamic Courts (UIC). Op 6 juni 2006 kwamen de UIC aan de macht in Mogadishu en

verwierven ze de volledige controle over Mogadishu. Er vonden echter hevige gevechten plaats tussen

de Transitional Federal Government (TFG) en de UIC waar u aan deelnam. Eind december 2006 kon de

TFG samen met de Ethiopiërs de UIC verdrijven uit Mogadishu. U trok samen met de milities van

zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani en de UIC naar de regio van Jowhar van waaruit jullie een

guerrillaoorlog voerden. Begin 2007 werd krijgsheer Mohamed Dheere door de TFG van voormalig

president Abdulahi Yusuf aangesteld als gouverneur en burgemeester van Mogadishu. Vervolgens werd

Mohamed Dheere uit zijn functie ontheven doch door een interne strijd binnen de TFG werd hij later

opnieuw geïnstalleerd in zijn functie. Op 1 januari 2007 werd uw woning in Mogadishu aangevallen door

een militie van de TFG gesteund door de Ethiopiërs. U bevond zich op dat moment in Jowhar. Er werd

uw echtgenote en buren meegedeeld dat u gezocht werd omwille van de aanvallen die u met UIC

uitvoerde op TFG-basissen. Men dreigde ermee u te doden indien u gevonden zou worden. Begin 2007

ontvluchtte zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani Somalië en trok hij naar Kenia alwaar hij

gearresteerd werd. Later werd hij vrijgelaten en trok hij naar Djibouti. Na het vertrek van

zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani bleef u de militie van de UIC trouw en u bleef deelnemen aan

de guerrillaoorlog tegen de TFG. Begin 2008 kreeg u van F. H. de opdracht om met de militie van de

UIC een TFG-basis in Mogadishu aan te gaan vallen. Er vond een hevig gevecht plaats waarbij de

technical waarover u de leiding voerde oog in oog kwam te staan met een technical van de TFG. Er

werden schoten gelost waarbij Q. M. G., een bevelhebber van de TFG die zich in de technical bevond,

gedood werd. Echter, bij uw thuiskomst op de basis van de UIC bleek dat de gedode TFG-bevelhebber

Q. M. G. een verwant was van F. H.. Hierop was F. H. boos op u omdat u zijn verwant tijdens de aanval

gedood had. F. H. bedreigde u met de dood. Na deze doodsbedreigingen voerde u nog 3 maal oorlog

tegen de TFG aan de zijde van de UIC. U vond het tijdens het voeren van de oorlog verdacht dat een

medestrijder, A. H. A., steeds achter u stond te vuren. Op een dag rond 15 februari 2008 vertelde uw

vriend en medestrijder A. A. M. u dat de bevelhebbers van de UIC het plan hadden opgezet om u

ongemerkt te laten doden tijdens een gevecht met de TFG. Op 17 februari 2008 besloot u de militie van

de UIC te verlaten en te vluchten. U verstopte zich in de bossen. In april 2008 kwam een vrouw, S.H. M.,

u bezoeken in de bossen en vertelde u dat de TFG vernomen had dat u de UIC verlaten had en graag

wilde dat u de militie van de TFG zou vervoegen. U vermoedt dat de TFG u ofwel informatie over de UIC

zou willen afhandig maken ofwel u zou willen doden. Op 18 september 2008 nam u een vlucht van op

de Ciseley-luchthaven te Mogadishu en reisde u per vliegtuig naar Dubai (Verenigde Arabische

Emiraten). Op 19 september 2008 reisde u per vliegtuig verder naar Nederland alwaar u op 20

september 2008 arriveerde. Per trein reisde u naar Parijs (Frankrijk) alwaar u op 22 september 2008

arriveerde. Vervolgens reisde u op 22 september 2008 per trein naar België alwaar u op 1 oktober 2008

asiel aanvroeg.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de zin van

de Vluchtelingenconventie van Genève aannemelijk te maken.

Wat betreft de door u aangehaalde vervolgingsfeiten die u onderging in Miir Toqwo kan het

volgende gezegd worden. U verklaarde namelijk dat u in 2004 gearresteerd werd omdat u de

verschuldigde belastingen niet kon betalen aan de regionale administratie onder leiding van Mohamed

Dheere (p. 10). U verklaarde gedurende 3 maanden opgesloten te zijn geweest in de politiecel van

Jowhar (p. 11) en na de betaling van de verschuldigde belastingen (p. 11) vrij te zijn gelaten (p. 11). U

verklaarde dat u 2 maanden na uw vrijlating, eind 2004, van Miir Toqwo naar Mogadishu besloot te

verhuizen (p. 11) doch dat u in tussentijd geen problemen meer kende in Miir Toqwo (p. 11). Aldus kan
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besloten worden dat uit uw verklaringen niet blijkt dat de regionale administratie onder leiding van

Mohamed Dheere u na 2004 nog zou hebben opgespoord met de bedoeling u vijandig te bejegenen.

Wat betreft de door u aangehaalde vervolgingsfeiten die u te beurt vielen in Mogadishu kan

het volgende gezegd worden: u legde diverse vage, weinig aannemelijke en weinig met elkaar

verenigbare verklaringen af die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in ernstige mate ondermijnen.

Tijdens uw gehoor voor het Commissariaat-generaal (gehoorverslag Commissariaat-generaal dd.

20 april 2009, p. 6) verklaarde u namelijk sinds 1 juni 2005 (p. 6) gewerkt te hebben in Mogadishu voor

de militie van zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani. U verklaarde gedurende 3 tot 4 maanden (p.

10) de functie van lijfwacht (p. 6) uitgeoefend te hebben alvorens u gepromoveerd werd (p.9-10)

tot bevelhebber. Tevens verklaarde u dat u lid van het veiligheidspersoneel was (p. 6). U verklaarde

dat zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani ontelbare keren werd aangevallen door milities van

andere zakenrivalen en krijgsheren (p. 8) en dat u indien dit gebeurde als bevelvoerder van uw technical

deze tegenstanders diende te beschieten (p. 8). U verklaarde deelgenomen te hebben aan de

gevechten (p. 8) en gewapenderhand oorlog gevoerd te hebben (p. 8) om de belangen van

zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani te behartigen. U beweerde dat zakenman/krijgsheer Abukar

Omar Addani sinds begin 2006 samenwerkte met de UIC (p. 6), dat de UIC op 6 juni 2006 aan de macht

kwam te Mogadishu, dat u persoonlijk actief was in de oorlog tussen de TFG en UIC (p. 13) dat uw

militie van de UIC de TFG aanviel (p. 14) met een gewapend voertuig (p. 14), dat u tegen de TFG moest

vechten (p. 15), dat de UIC eind december 2006 werden verslagen door de TFG en de Ethiopiërs (p. 13)

en de UIC vervolgens verzet boden (p. 13) en een guerrillaoorlog voerden (p. 15). U beweerde sinds

eind december 2006 of begin januari 2007 steeds van plaats tot plaats getrokken te zijn met de UIC (p.

15) omdat de UIC op dat moment geen macht meer had en niets meer controleerde (p. 15). U

verklaarde op 17 februari 2008 het besluit te hebben genomen om de militie van de UIC te verlaten

omdat u onder meer problemen had met leden van de UIC (p. 15). Zo verklaarde u dat bevelvoerder F.

H. van de UIC u en ongeveer 40 andere UIC-leden de opdracht gaf een TFG-basis in Mogadishu aan te

vallen (p. 17) begin januari 2008 (p. 18). U verklaarde dat de technical waarover u het bevel voerde

tijdens deze aanval in een vuurgevecht met de TFG verzeild geraakte en hierbij een bevelvoerder van

de TFG, Q. M. G., doodde (p. 16). Enkele dagen na de raid op de TFG-basis kreeg u het aan de stok

met één van de UIC-bevelvoerders omdat de gedode TFG-bevelvoerder, Q. M. G., een nauwe

verwant bleek te zijn van UIC-bevelvoerder, F. H. H. (p. 18). Vanaf dan zou de situatie voor u

problematisch zijn geworden. Een vriend, A. A. M., zou u verklapt hebben dat UIC-bevelvoerder F. H.H.

een militielid van de UIC, A. H. A., de opdracht had gegeven om u te doden (p. 18-19). Uw vriend

vertelde u dat de moord op een ongeluk moest lijken (p. 18) en dat F. H. H. daarom A. H. A. had

bevolen om u te doden als jullie in een gevecht waren met de TFG (p. 18) zodat er gezegd kon worden

dat het de TFG was die u doodde en niet uw medestanders van de UIC (p. 18). U voegde er aan toe dat

A. H.A. u ongemerkt diende te doden (p. 19).

De opdracht van F. H. H. om u te laten vermoorden omdat de door u gedode TFG-bevelvoerder, Q. M.

G., een nauwe verwant van hem was kan echter om volgende redenen worden betwijfeld.

Vooreerst is het merkwaardig dat u verklaarde dat de UIC-bevelvoerder F. H. H. en de gedode TFG-

bevelvoerder Q. M. G. nauw verwant waren (p. 17), maar dat u hun verwantschapsbanden niet kon

toelichten (p. 17). Dit is opmerkelijk, omdat uit uw verklaringen blijkt dat uw beweerde vrees voor

vervolging hieruit voort zou vloeien.

Daarnaast kan nog opgemerkt worden dat het bijzonder bevreemdend is dat u door uw eigen UIC-

militie – i.c. door F. H. H. – vervolgd zou worden omwille van het doden van een persoon die als

uw vijand beschouwd wordt. In dit verband verklaarde u zelf ook “het is uitzonderlijk dat een verwant

boos wordt omdat iemand anders sterft aan de andere zijde” (p. 17), het [is] uitzonderlijk dat je de

schuld krijgt als je een vijand doodt” (p. 17), “normaal is het van geen tel of het een verwant is of niet” (p.

17), “de UIC houden geen rekening met deze familiebanden” en “soms vechten 2 broers tegen elkaar”

(p. 17). U kon echter geen afdoende verklaring geven voor het feit dat u – tegen de normale principes

van de UIC in – vervolgd zou worden voor het doden van een vijand.

Verder zijn de plannen om u in het geheim te vermoorden weinig verenigbaar met de

openlijke doodsbedreigingen van F. H. H.. U verklaarde dat F. H. H. (p. 16) u persoonlijk beschuldigde

van de dood van zijn verwant (p. 16), dat hij u de schuld gaf van de moord op zijn verwant (p. 17) en dat

hij u op het matje riep in verband met het incident en u met de dood bedreigde (p. 18). Deze openlijke

doodsbedreigingen vanwege F. H. H. zijn weinig verenigbaar met de opdracht van F. H. H. om u tijdens

de strijd te doden (p. 18), zodat de moord op u op een ongeluk zou lijken. Indien F. H. H. werkelijk niet

wilde dat hij geassocieerd zou worden met of verantwoordelijk zou worden gesteld voor uw dood, ligt het

immers binnen de verwachtingen dat hij geen doodsbedreigingen aan uw adres zou hebben geuit,
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waardoor zijn plan om de moord op u op een ongeluk te laten lijken de grootste kans op slagen had.

Bovendien kan nog worden opgemerkt dat het in het kader van F. H. H.’s plan om u in het geheim te

laten ombrengen ook uiterst opmerkelijk is dat hij dit geheim aan A. A. M., uw vriend, zou hebben

toevertrouwd. Uw verklaring hiervoor, met name dat u denkt dat de [UIC-]bevelhebbers niet wisten dat u

en A. A. M. vrienden waren, is niet afdoende als verklaring om een dermate delicate en geheime

opdracht te onthullen aan iemand die klaarblijkelijk niet bij de opdracht betrokken was.

Tevens kan worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt waarom F. H. H. u ongemerkt

wilde laten doden. Wanneer de interviewer van het Commissariaat-generaal u vroeg “Waarom moest

het ongemerkt gebeuren? Wie zou hem dan straffen indien hij u openlijk doodde?” (p .19) repliceerde u

dat u vrienden, familieleden en 15 manschappen onder u had die u allen graag zagen (p. 19) en dat ook

het clansysteem (p. 19) ervoor zou zorgen dat uw potentiële moordenaar gevaar zou lopen (p. 19) [als u

openlijk werd vermoord]. Indien u werkelijk een dermate grote steun had, die afschrikkend werkte ten

aanzien van opdrachtgever F. H. H. is het echter merkwaardig dat u de steun van uw vrienden,

familieleden, clan en manschappen niet aangewend heeft om het hoofd te bieden aan de

doodsbedreigingen die F. H. H. openlijk tegenover u had geuit.

Daarenboven is het bevreemdend dat u verklaarde dat nadat UIC-bevelvoerder F. H. H. u enkele dagen

na het incident met de dood bedreigde u nog 3 keer deelnam aan de zijde van de UIC aan oorlogen

tegen de TFG (p. 19). Men zou immers verwachten dat u meteen na F. H. H.’s uiting van

doodsbedreigingen de UIC uit veiligheidsoverwegingen zou hebben verlaten. Ook uw verklaring dat u

bleef vechten voor de UIC, ondanks uw groeiend vermoeden dat A. H. A. u tijdens de strijd wilde

vermoorden, omdat hij steeds achter u kwam staan en vuurde (p. 18-19) is om gelijkaardige redenen

weinig overtuigend. Men kan zich ook afvragen hoe het komt dat A. H. A. zijn opdracht om u om te

brengen niet uitvoerde, vermits u –nadat F. H. H. hem deze opdracht had gegeven – nog 3 maal met A.

H. A. aan een gevecht deelnam. Wanneer u deze vraag werd gesteld antwoordde u dat A. H. A. niet in

zijn opdracht slaagde (p. 19), aangezien het ongemerkt diende te gebeuren (p. 19). Deze

verantwoording komt echter niet ernstig over, omdat het onwaarschijnlijk is dat er zich tijdens 3

gevechten nooit een kans zou hebben voorgedaan om u ongezien om te brengen.

Hogervermelde bedenkingen doen ernstige vragen rijzen over de waarachtigheid van het door

u beweerde moordcomplot dat UIC-bevelhebber F. H. H. tegen u had beraamd.

De door u afgelegde vage, weinig aannemelijke en onderling weinig verenigbare

verklaringen ondermijnen in sterke mate de door u ingeroepen ‘vrees voor vervolging’ ten aanzien van

de UIC.

Wat betreft de door u ingeroepen vrees voor inlijving en/of vervolging vanwege de TFG die u

beweerde gehad te hebben sinds u op 17 februari 2008 de UIC verliet (p. 19 -20) kan het volgende

gezegd worden. U beweerde namelijk dat u zich van 17 februari 2008 tot 18 september 2008 in de

bosjes verstopte (p. 12 en 19-20) en dat in april 2008 een zekere S. H. M. naar u toe werd gestuurd in

opdracht van de TFG (p. 20) om u te vragen de TFG-troepen te vervoegen (p. 20). U verklaarde het

aanbod van Seynab geweigerd te hebben (p. 20) en Seynab gerepliceerd te hebben dat u niet

geïnteresseerd was in het vervoegen van de TFG (p. 20). U voegde er aan toe dat u vreesde dat

de TFG onder het mom van dit voorstel u wilde doden (p. 20) of u informatie over de UIC wilde

ontfutselen (p. 20). Het is dan ook bijzonder bevreemdend dat indien de TFG-troepen u werkelijk

zouden willen doden zij geen effectieve actie zouden ondernomen hebben om dit te doen. Immers,

aangezien u beweerde dat Seynab u bezocht in de bosjes was de TFG blijkbaar op de hoogte van uw

schuilplaats. Doch, u maakte geen meldingen van enige problemen – naast het feit dat u zich steeds

verstopte (p. 20) en in april 2008 gevraagd werd de TFG te vervoegen – die u had met de TFG in de

periode van 7 maanden dat u zich verschuilde in de bosjes. Gezien uw hoger vermelde jarenlange

carrière in de militie van de UIC-gelieerde zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani en vervolgens in

de militie van de UIC (cf. supra) waarbij u regelmatig dodelijke oorlogen voerde met de TFG zou men

toch kunnen veronderstellen dat de TFG-troepen u indien ze uw schuilplaats kenden meedogenloos

zouden lynchen in plaats van u te vragen hen te vervoegen en u na uw weigering met rust te laten.

De door u afgelegde weinig aannemelijke en onderling weinig verenigbare verklaringen ondermijnen in

sterke mate de door u ingeroepen ‘vrees voor vervolging‘ ten aanzien van de TFG. Er dient te worden

opgemerkt dat u evenmin subsidiaire bescherming kan worden toegekend.

Hiervoor werd reeds opgemerkt dat het door u aangehaalde moordcomplot vanwege F. H. H. volstrekt

niet aannemelijk overkomt en dat de door u aangehaalde vervolgingsfeiten vanwege UIC en TGF niet

overtuigend zijn. U haalde geen andere problemen aan die u ervan weerhouden om naar Somalië terug

te keren. Bijgevolg hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst een
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‘risico op het lijden van ernstige schade’, i.c. een risico op doodstraf of executie of een risico op foltering

of onmenselijke behandeling of bestraffing zou lopen.

Bovendien kan bezwaarlijk worden gesteld dat u bij terugkeer naar Somalië een risico loopt op het

lijden van ernstige schade als gevolg van een gewapend conflict. Artikel 48/4 § 2 c van de wet van

15 december 1980 vermeldt dat een 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, beschouwd wordt als ‘ernstige schade’ die aanleiding kan geven tot het toekennen van het

statuut van subsidiaire bescherming, voor zover er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat die persoon een reëel risico zou lopen op dergelijke schade. Uit de door u afgelegde verklaringen

blijkt echter dat u in de periode van 1 juni 2005 tot begin 2007 werkzaam was als strijder, lijfwacht

en bevelhebber voor zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani (gehoorverslag Commissariaat-

generaal dd. 20 april 2009, p. 6-7 en 16). U verklaarde dat zakenman/krijgsheer Abukar Omar Addani zij

aan zij vocht met de UIC (p. 16). U beweerde dat – na het vertrek van zakenman/krijgsheer Abukar

Omar Addani uit Somalië begin 2007 – u werkte als strijder/bevelhebber voor de militie van de UIC tot

17 februari 2008. Deze verklaringen over uw betrokkenheid bij de UIC komen waarachtig over. Aldus

kan uit uw eigen verklaringen worden besloten dat u niet kan worden beschouwd als een burger,

zoals bepaald in het artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet en dat u bijgevolg geen

subsidiaire bescherming kan worden verleend.

Het door u voorgelegde geboortecertificaat (nr. 421/90) uitgegeven te Mogadishu dd. [onleesbaar]

juli 1990 wijzigt niets aan bovenstaande vaststellingen aangezien de door u beweerde identiteit

en nationaliteit niet meteen betwijfeld worden. Het medisch attest van dokter Libois, opgemaakt te

Brussel op 21 oktober 2008, dat u voorlegt ter ondersteuning van uw verklaringen dat u aan TBC lijdt,

doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen, omdat uw ziekte volledig losstaat van het door u

afgelegde asielrelaas.

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. Verzoeker beroept zich in een “Enig middel” op de “Schending van artikel 48/3, alsook van artikel

48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen”.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

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

van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund

(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoeker voert aan “Dat er door het Commissariaat-Generaal toch wel voorbij wordt gegaan aan

het feit dat er in hoofde van verzoeker alleszins een vrees voor zijn leven en vrijheid zoals bedoeld in de

Conventie van Genève aanwezig is en dat die nog steeds aanwezig is in hoofde van verzoeker.”

3.2. Verzoeker steunt zijn asielaanvraag enerzijds op zijn problemen met de lokale heersers van Miir

Talqo wegens wanbetaling van belastingsgeld en anderzijds op zijn problemen met het U.I.C. en de

T.F.G. naar aanleiding van zijn activiteiten als bevelhebber van een militieonderdeel en een technical

voor de U.I.C. De asielaanvraag werd afgewezen omdat verzoeker niet aannemelijk maakte na het

incident nog problemen te hebben in Miir Talqo en zijn vrees voor de U.I.C. en de T.F.G. evenmin kan

overtuigen gelet op vaagheden en ongeloofwaardigheden in zijn verklaringen dienaangaande.
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3.3. Verzoeker volhardt in zijn beweerde vrees voor vervolging wegens het niet betalen van

belastingsgeld in Miir Toqwo. Verzoeker argumenteert dat “Deze illegale heffing van belastingen werd

nog steeds toegepast na de vrijlating van verzoeker, o.a. bij enkele vrienden en familieleden van

verzoeker” en dat hij “had gewoon geluk dat hij gedurende de 2 maanden dat hij nog in Miir Toqwo

verbleef, niet opnieuw werd vervolgd door Mohamed Dheere. Het zou echter een kwestie van tijd zijn

voor dit opnieuw zou gebeuren, zodat verzoeker geen andere keuze had dan Miir Toqwo te verlaten.

Verzoeker kon ook geen steun aanvragen bij het regime van Miir Toqwo, aangezien het net dit regime

was dat hem al eerder had vervolgd.”

3.3.1. Verzoeker gaat eraan voorbij dat hij verklaarde “Uiteindelijk werden we verplicht het geld te

betalen, vader verkocht enkele van onze dieren, de familie diende 6 miljoen Somali Shilling te betalen

om ons vrij te krijgen” en dat hij na de betaling vrijkwam en nadien geen problemen meer kende

(gehoorverslag CGVS, 20.04.2009, p.13). Verzoeker voert geen elementen aan waaruit blijkt dat hij nog

steeds geviseerd zou worden omdat hij aanvankelijk weigerde het verschuldigde belastingsgeld te

betalen. Aangezien het verzoekschrift hierin volhardt, dient bovendien te worden vastgesteld dat

verzoeker zelf verklaarde dat Dheere “aangesteld werd, afgezet, geherinstalleerd en dan opnieuw

afgezet en dat was het einde van zijn verhaal” (gehoorverslag CGVS, 20.04.2009, p. 13). Verzoeker

ontkent aldus zelf dat Dheere nog enige invloed heeft. De beweringen in het verzoekschrift in dit verband

zijn derhalve louter hypothetisch en strijdig met de door verzoeker aangebrachte informatie.

3.4. Verzoeker volhardt tevens in zijn voorgehouden vrees voor de U.I.C., in het bijzonder voor U.I.C.-lid

“F.H.J.” en de T.F.G. naar aanleiding van zijn activiteiten als bevelhebber van een technical van de U.I.C

en zijn verantwoordelijkheid voor de dood van T.F.G.-bevelhebber Q.M.G.

3.5. De Commissaris-generaal verwijt verzoeker terecht de verwantschap tussen F. H. J. en Q.M.G. niet

te kunnen toelichten. Verzoeker argumenteert in dit verband dat “Indien verzoeker op voorhand had

geweten dat beide verwant waren en dat F. H. J. zo woedend zou zijn over de dood van Q. M. G., dan

zou de verzoeker zich van het gevecht hebben proberen te ontrekken. Verzoeker werd echter

gedwongen om zijn bevelen uit te voeren en liep het risico om zelf vermoord te worden indien hij dit niet

deed. Verzoeker kreeg niet de kans om te achterhalen wat de exacte band tussen beide personen was.

Feit is dat F. H. J. deze familieband aanhaalde als reden om verzoeker in het geheim te laten

vermoorden. 0f er ook daadwerkelijk een band bestond tussen beide, kon verzoeker niet weten.”

3.5.1. Van een kandidaat-vluchteling mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij voor de diverse

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

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en

geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn

om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Aangezien de verwantschap tussen Q.M.G. en F. H. J. de rechtstreekse aanleiding was tot zijn

problemen met zijn militie en derhalve een essentieel gegeven uitmaakt in zijn asielrelaas, is het redelijk

te verwachten van verzoeker dat hij dit kan toelichten. Verzoeker biedt geen aannemelijke verklaring

voor zijn onwetendheid in dit verband, wat de geloofwaardigheid van het asielrelaas ondermijnt.

3.5.2. Ter terechtzitting stelt verzoeker overigens dat niet hijzelf maar iemand uit zijn militie deze man

doodde zodat verzoeker minstens moet kunnen toelichten wat met dit militielid gebeurde en waarom hij

desgevallend zijn bescherming niet opnam. Daarenboven zijn verzoekers verklaringen ongerijmd nu hij

enerzijds stelt dat F. H. J. hem de opdracht gaf Q.M.G. aan te vallen en anderzijds wanneer hij zijn

opdracht vervulde, hem hiervoor zou vervolgen. De Commissaris-generaal oordeelt dan ook terecht dat

verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij door zijn eigen militie zou worden vervolgd naar aanleiding van

een voor hen correct uitgevoerde aanslag op het T.F.G. waarbij diens bevelhebber Q.M.G. werd gedood

die verwant was met de U.I.C.-bevelhebber. Verzoeker bevestigt trouwens dat hij niet zijn militie vreest,

maar enkel F. H. H. Verzoeker biedt geen aannemelijke verklaring voor de ongeloofwaardigheid van zijn

beweerde vervolging en erkende zelf uitdrukkelijk dat zijn vrees niet geobjectiveerd kan worden “Het was

een uitzonderlijke zaak (…) Het is uitzonderlijk dat een verwant boos wordt omdat iemand sterft aan de

andere zijde (…) dat het uitzonderlijk is dat je de schuld krijgt als je een vijand doodt. Normaal is het van

geen tel of het een verwant is of niet. De UIC houden geen rekening met deze familiebanden.”

(gehoorverslag CGVS, 20.04.2009, p. 17). Verzoekers redenering is incoherent, mist zin en is strijdig

met zijn eigen verklaringen. Het is niet ernstig dat verzoeker door één van zijn bevelhebbers dermate
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zou geviseerd worden dat er een complot werd gesmeed om hem te doden te meer daar verzoeker zelf

stelt dat zijn militie achter hem stond en hem zou wreken als het bekend raakte.

3.6. Daargelaten de ongeloofwaardigheid van zijn asielmotieven verwijt de Commissaris-generaal

verzoeker bovendien terecht geen hulp te hebben ingeroepen van zijn familie, zijn clan of zijn

manschappen. Verzoeker argumenteert dat hij “kon dit niet, F.H.J. had immers een veel hogere positie

binnen de UIC dan verzoeker en had de macht om de hele familie van verzoeker te laten vermoorden.

Verzoeker kon zijn eigen familie dan ook niet in gevaar brengen.” Voor zover verzoeker door zowel de

U.I.C. als de T.F.G. geviseerd werd en vreest vermoord te zullen worden, is het redelijk te verwachten

dat hij in zijn omgeving op zoek gaat naar bescherming te meer nu hij er zelf op wees dat deze

bescherming ook effectief aanwezig was “Er is een clansysteem. Ik heb vrienden, familie, ik was

bevelhebber van 15 man die me graag zagen” (gehoorverslag CGVS, 20.04.2009, p.15). Het is dan ook

niet redelijk dat verzoeker geen beroep deed op zijn netwerk van connecties en onmiddellijk naar Europa

vluchtte. Verzoeker stelt immers duidelijk dat hij vertrok omwille van een persoonlijk probleem met een

leider, niet omdat hij problemen had met het U.I.C., noch omwille van andere redenen.

3.7. De Commissaris-generaal acht het bevreemdend dat verzoeker niet gedood werd door de T.F.G.,

de groep waartegen hij vocht, die op de hoogte was van zijn schuilplaats. Verzoeker stelt in dit verband

dat hij “verbleef echter nooit op een vaste schuilplaats en verplaatste zich constant om zich te ontrekken

aan zowel de UIC en de TFG” doch gaat eraan voorbij dat hij verklaarde dat de T.F.G. “me mensen

stuurden” en derhalve klaarblijkelijk wisten waar hij zich bevond. Verzoeker beperkt zich verder in het

verzoekschrift tot het louter herhalen van zijn asielrelaas zonder concrete, aanvaardbare of

waarschijnlijke verklaringen aan te voeren die de motieven van de Commissaris-generaal kunnen

weerleggen. Als dusdanig wordt er echter géén afbreuk gedaan aan de bevindingen van de

Commissaris-generaal die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden

uitgewerkt in de bestreden beslissing.

3.8. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen. Er dient dan ook geen onderzoek te worden gevoerd over de eventuele uitsluiting van

verzoeker op basis van artikel 1, F, a van het Vluchtelingenverdrag.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent dat hij “alleszins minstens in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Dat

er immers in zijnen hoofde zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat. wanneer hij naar Somalië

terugkeert, hij een reëel risico loopt op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van de

autoriteiten kan stellen. Dat inderdaad verzoeker in Somalië een onmenselijke en vernederende

behandeling staat te wachten.”

4.2. In zoverre verzoeker zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming beroept op dezelfde

feiten als voor de vluchtelingenstatus maakt hij evenmin een reëel risico op ernstige schade zoals

bepaald in de artikels 48/4, § 2, a en b Vreemdelingenwet, aannemelijk.

4.3. Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c Vreemdelingenwet dient te worden vastgesteld dat er in

Somalië minimaal sedert 1991 aanhoudende gevechten worden gevoerd tussen de gewapende

strijdkrachten en gewapende rebellengroeperingen. De verschillende religieuze en/of etnische

groeperingen en partijen in Somalië kunnen aanzien worden als strijdende partijen die onder een

verantwoordelijk bevel staan en een deel van het nationale grondgebied onder hun controle hebben en

militaire operaties uitvoeren jegens gewapende groepen met gelijkaardige karakteristieken of jegens de

Transitional Federal Government (T.F.G.) (zie Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12

augustus 1949, betreffende de bescherming van slachtoffers van niet-internationale gewapende

conflicten (zie bepalingen van internationaal humanitair recht met name het tweede aanvullende protocol

bij de Geneefse verdragen (Protocol II) van 12 augustus 1949 en gemeenschappelijk artikel 3 bij de

Geneefse verdragen).

4.4. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ontkent de precaire situatie in

Somalië niet, maar meent dat verzoeker niet beantwoordt aan artikel 48/4, §2, c.
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4.5. Verzoeker verklaarde dat hij op zeventwintig jarige leeftijd in Mogadishu vrijwillig aan de slag ging

als lijfwacht van een voornaam krijgsheer/zakenman. Uit zijn verklaringen blijkt dat hij al na enkele

maanden gepromoveerd werd tot “commander” van een groep van vijftien man en een technical.

Verzoeker verklaart ter terechtzitting dat deze snelle bevordering niet ongewoon is en afhangt van het

leiderschap dat men aantoont. Verzoeker bleef in die hoedanigheid actief toen de zakenman overstapte

naar de Union of Islamic Courts (U.I.C.) en verklaart verder actief deelgenomen te hebben aan de

burgeroorlog tegen de T.F.G., rivaliserende milities en technicals en groepen die zowel de zakenman als

de U.I.C. bedreigden. Gelet op deze activiteiten kan verzoeker bezwaarlijk beschouwd worden als

burger naar analogie met artikel 50 van het eerste aanvullend Protocol van 8 juni 1977 bij de Verdragen

van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de behandeling van slachtoffers van internationale

gewapende conflicten.

4.6. Als actieve strijdkracht valt verzoeker dan ook niet onder de toepassing van artikel 48/4, § 2 c van de

wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals

ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6

oktober 2006. Er dient dan ook niet verder te worden onderzocht of verzoeker in hoofde van zijn functie als

commandant en aangezien het uitzonderlijke gewelddadig optreden van het U.I.C (zie informatie

toegevoegd aan het administratieve dossier) al niet dient te worden uitgesloten van de subsidiaire

bescherming op grond van artikel 55/4, alinea 1, a en alinea 2.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig april tweeduizend en tien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


