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nr. 200 698 van 5 maart 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en D. UNGER

Mont Saint Martin 22

4000 LIÈGE

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 november 2017

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

staatlozen van 29 september 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 januari 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. LIPPENS loco advocaat D.

ANDRIEN en van attaché M. SOMMEN, 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 1 juli 2015 België is binnengekomen, diende op 1 juli

2015 een asielaanvraag in.

1.2. Op 29 september 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 29 september 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing

die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 01/07/2015

Overdracht CGVS: 21/12/2015
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U werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 12

april 2016 van 9.00 uur tot 13.12 uur (verder CGVS I) en op 5 oktober 2016 van 14.00 uur tot 18.20 uur

(verder CGVS II). Uw advocaat, meester Jordens loco meester Andrien, woonde het eerste gehoor bij

tot 12.15 uur en was gedurende het volledige tweede gehoor aanwezig. U werd telkens bijgestaan door

een tolk die het Somalisch machtig is.

A. Feitenrelaas

U verklaart een Somalisch staatsburger te zijn, behorende tot de Biyomaal clan (<Dir). U bent geboren

en getogen in Marka, Lower Shabelle, waar uw familie een steengroeve bezit.

U kreeg een eerste keer problemen in 2008 naar aanleiding van een geheim huwelijk met een meisje

van de rivaliserende Haber Gedir clan, N. genaamd. Naar aanleiding van haar zwangerschap kwam

jullie relatie aan het licht, waarop u in opdracht van haar broer ontvoerd en mishandeld werd tot u na 24

dagen beloofde van haar te zullen scheiden. N. moest abortus plegen maar slaagde erin naar familie in

Mogadishu te vluchten. Na haar bevalling werd jullie kind naar u gebracht, waarna u niets meer van N.

hoorde. U hertrouwde in 2013 met de weduwe van uw broer.

Kort na de bevalling van uw eerste echtgenote kwam Al Shabaab aan de macht in Marka en werd het

conflict tussen de Biyomaal en Haber Gedir bevroren. Nadat Al Shabaab verdreven werd, laaiden de

clanconflicten echter opnieuw op. Uw vader was een van de ouderen van de stad en werd regelmatig

gecontacteerd om te bemiddelen tussen beide clans. In september 2013 werd hij vermoord door

gewapende militieleden die handelden in opdracht van enkele invloedrijke Haber Gedir.

In januari 2014 werd u aan de steengroeve van uw familie benaderd door leden van dezelfde Haber

Gedir-militie die de eigendom van jullie grond opeisten. Er ontstond een discussie, waarop u in elkaar

geslagen en voor dood achtergelaten werd. Een toevallige voorbijganger en tevens vriend van uw

vader, nam u met zijn ezelskar naar het nabijgelegen dorp Lix Moro. Uw wonden werden er op

traditionele wijze behandeld. Toen u aan de beterhand was, werd u geconvoceerd bij de lokale Al

Shabaab amir. Hij zei dat hij u zou helpen uw gronden terug te krijgen op voorwaarde dat u hen zou

helpen. U durfde zijn aanbod niet te weigeren maar toen u alles aan de vriend van uw vader vertelde,

besloten jullie dat u moest vluchtten. Op 21 maart 2014 vluchtte u naar een familielid in Shalambood,

van waaruit u doorreisde naar Ethiopië en vervolgens naar Turkije. In Turkije werd u vervoegd door uw

moeder en een van uw zussen nadat ook uw moeder door militieleden benaderd werd. Uw

echtgenote en een andere zus vluchtten dan weer naar een vluchtelingenkamp in Kenia. Na uw vertrek

werd uw zus A. in haar winkel afgeperst door de Haber Gedir-militie. Zij kwam op 8 juni 2014 om bij

gevechten tussen milities op de markt. Ook uw oom M. werd eind 2014 in het kader van het

aanslepende conflict tussen de Haber Gedir en de Biyomaal vermoord door leden van dezelfde militie.

Omdat het leven in Turkije moeilijk was, reisde u door naar België waar u op 1 juni 2015 asiel vroeg. Uw

moeder bleef achter in Turkije.

In augustus 2016 vernam u van een vriend dat uw echtgenote bij haar terugkeer naar Somalië

onderweg betrokken raakte in een verkeersongeval of veiligheidsincident - u weet het niet - waarbij uw

kind en het kind van uw echtgenote uit haar huwelijk met uw broer, om het leven kwamen. U vernam

ook dat uw echtgenote gehospitaliseerd werd in Jilib.

Bij een terugkeer naar Somalië vreest u de Haber Gedir-milities in Marka, alsook Al Shabaab omdat u

niet op hun aanbod bent ingegaan en gevlucht bent.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u een geboorteakte, een nationaliteitsverklaring, documenten van

de Griekse autoriteiten, een medisch attest, een internetartikel van de BBC en enkele pagina’s van het

HRW World Report 2015 neer.

B. Motivering

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

administratieve dossier moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om

zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin
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van art. 48/4 van de Vreemdelingenwet. Er kan immers geen geloof gehecht worden aan uw

asielrelaas.

Aanvankelijk verklaarde u in januari 2015 problemen te hebben gekregen met Haber Gedir-milities die

de eigendom van uw steengroeve opeisten. Toen u tijdens het tweede gehoor op het CGVS inlogde op

uw Facebook account werd echter vastgesteld dat deze foto’s bevat van 2014 waarop u te zien bent

buiten Somalië. U postte op uw account eveneens dat u in 2011 in Nigde, Turkije, bent beginnen

werken. Hiermee geconfronteerd antwoordde u dat de bewuste foto’s gefotoshopt werden en dat men

eender wat op Facebook kan posten (CGVS II, p. 8-9). Nadat u erop werd gewezen dat deze uitleg niet

wist te overtuigen en u een pauze werd gegeven om te overleggen met uw advocaat, wijzigde u uw

verklaringen en stelde u dat uw problemen en herkomst ongewijzigd bleven maar dat de feiten uit 2015

zich een jaar eerder voordeden, meer bepaald in januari 2014, waarna u in maart 2014 Somalië

ontvluchtte en via Ethiopië naar Turkije ging. Gevraagd hoe het zat met de post als zou u in 2011

in Turkije zijn beginnen werken, bleef u erbij dit zomaar op uw Facebook account te hebben geplaatst

en pas in maart 2014 Somalië te hebben verlaten (CGVS II, p. 9). Op de twee Facebook accounts die

van u teruggevonden werden, zijn nochtans talrijke foto’s geplaatst waarop u te zien bent in Turkije in

2012, 2013, 2014 en 2015. Ook verwijst u naar uw aanwezigheid in de Turkse steden Eskisiher en

Nigde in 2011 en 2012. Er kan dan ook niet langer geloof gehecht worden aan uw verklaring pas in

maart 2014 Somalië te hebben verlaten. Bovendien zijn er op uw accounts geen foto’s terug te vinden

die een verblijf in Marka, Somalië kunnen aantonen. U plaatste wel enkele foto’s van Marka, maar geen

enkele waarop u te zien bent. Volledigheidshalve wordt er ook op gewezen dat u volgens uw Facebook

profiel geboren bent op 9 januari 1988, en dus niet in 1990 (zie administratief dossier).

Wat betreft uw kennis van gebeurtenissen in Marka de voorbije jaren, dient erop gewezen te worden dat

u zelf meermaals aanhaalde via verschillende websites, waaronder bbc.com en markacadey.net, op de

hoogte te blijven van de situatie in Marka, ook vandaag nog (CGVS I, p. 7 en 29; CGVS II, p. 13). U

legde tevens een BBC artikel neer van een incident dat plaatsvond in 2015 en stelde dat u ook websites

kon geven waarop alle informatie terug te vinden is (CGVS I, p. 29). De kennis die u heeft van de

situatie en gebeurtenissen in Marka is derhalve op zich niet van aard uw beweerd recent verblijf in

Marka aan te tonen.

Betreffende uw directe vluchtaanleiding moeten bovendien volgende vaststellingen worden gedaan. Zo

verklaarde u dat u op 20 januari 2014 door leden van de Haber Gedir-militie in elkaar werd geslagen en

hier talrijke littekens aan hebt overgehouden, waarbij u meerdere keren verwees naar een litteken op de

linkerkant van uw kin (CGVS I, p. 17 en 22-23). Ditzelfde litteken is echter reeds te zien op foto’s van u

die u in juli-augustus 2013 postte op de tijdslijn van een van uw Facebook accounts. Ook kunnen

bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen over dit incident en de nasleep ervan. U verklaarde

dat de steengroeve na dit incident niet meer werd uitgebaat. Gevraagd of de militie die uw eigendom

opeiste de steengroeve dan niet overnam, gaf u na enig aandringen aan van wel maar voegde u hieraan

toe dat u dit niet vermeldenswaardig vond aangezien ze de steengroeve niet lang onder controle hielden

omdat ze door Al Shabaab verjaagd werden. U verduidelijkte dat de militie en Al Shabaab niet

compatibel zijn en de militie dus moest vertrekken. Gevraagd waarom de militie dan überhaupt

de steengroeve probeerde over te nemen, kwam u niet verder dan te stellen dat mensen in Somalië niet

ver vooruit denken (CGVS II, p. 16), hetgeen niet weet te overtuigen. Bovendien is het vreemd dat Al

Shabaab u aanbood u te helpen uw eigendom terug in handen te krijgen op voorwaarde dat u hen zou

helpen, maar in de praktijk de militie verjoeg zonder enige tegenprestatie van uwentwege (CGVS II, p.

15). Opmerkelijk is ook dat gedurende de twee maanden dat u bij M. verbleef op geen enkel ogenblik

contact werd opgenomen met uw familie in Marka. U werd nochtans opgevangen door een vriend van

uw vader en uw familie, waaronder uw moeder en uw echtgenote, hadden geen enkel idee van waar u

was of wat u was overkomen (CGVS I, p. 23 en 25; CGVS II, p. 14 en 16). Dat in dergelijke

omstandigheden geen contact zou worden opgenomen met uw familie om hen minstens op de hoogte te

stellen van uw situatie is hoogst twijfelachtig.

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

vluchtmotieven. Bovendien ondermijnen uw verklaringen over uw (recent) verblijf in Marka in ernstige

mate uw algemene geloofwaardigheid.

Aangezien geen geloof kan gehecht worden aan het door u aangehaalde incident met de Haber Gedir-

militie kan tevens moeilijk geloof gehecht worden aan uw verklaring als zou uw moeder kort nadien op

haar beurt thuis benaderd en bedreigd zijn door uw belagers om de eigendom van uw familie in handen

te krijgen.
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Als gevolg van deze bedreigingen zou uw moeder samen met een van uw zussen naar Turkije zijn

gevlucht, waar ze u vervoegden. Uw echtgenote vluchtte dan weer met de kinderen en een andere zus

naar Kenia, waar ze in een vluchtelingenkamp verbleven (CGVS I, p. 8-9). U legt echter geen enkel

begin van bewijs neer van het verblijf van uw moeder in Turkije, noch van het verblijf van uw echtgenote

in Kenia. In dit verband stelde u tijdens het eerste gehoor op het CGVS in april 2016 dat uw echtgenote

en de kinderen nog niet geregistreerd waren in het vluchtelingenkamp (CGVS I, p. 9), hetgeen hoogst

bedenkelijk is aangezien het krijgen van voedsel- en andere hulp afhankelijk is van registratie als

vluchteling (zie administratief dossier). Voorts weet u niet wanneer uw moeder precies benaderd werd.

U veronderstelt in de tweede maand (van 2014) maar u weet dit niet met zekerheid (CGVS I, p. 8-9).

Toen u haar vanuit Ethiopië belde, vertelde ze u dat ze in Mogadishu was maar zei ze niets over haar

problemen. U vroeg haar echter evenmin waarom ze in Mogadishu was, wat haar plannen waren en bij

wie ze daar verbleef (CGVS I, p. 26). Bovendien weet u tot op de dag van vandaag niet hoe haar

vlucht georganiseerd en gefinancierd werd (CGVS II, p. 3 en 17).

Naast de vaststelling dat u niet aantoont dat uw echtgenote in een vluchtelingenkamp in Kenia verbleef,

weten ook uw verklaringen over haar huidige verblijfplaats en situatie niet te overtuigen. Zo zou u van

een vriend vernomen hebben dat uw echtgenote en de kinderen bij hun terugkeer naar Somalië

betrokken raakten in een ongeluk. U weet echter niet of het om een aanslag, een ander

veiligheidsincident of een gewoon verkeersongeval ging. U weet enkel dat de kinderen omkwamen en

dat uw echtgenote opgenomen werd in het ziekenhuis in Jilib. U hebt geen verdere details (CGVS II, p.

3). U zou vreemd genoeg ook geen contact hebben met uw echtgenote, naar eigen zeggen omdat ze in

Al Shabaab gebied is en jullie bijgevolg problemen zouden kunnen krijgen (CGVS II, p. 3). Echter, zelfs

indien Al Shabaab zou kunnen of willen achterhalen met wie uw gehospitaliseerde echtgenote

contact onderhoudt, moet erop gewezen worden dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt in het

vizier van Al Shabaab te zijn gekomen en bijgevolg niet kan ingezien worden waarom contact tussen

jullie problematisch zou zijn. Tot slot wordt volledigheidshalve nog opgemerkt dat u op Facebook

aangeeft dat u single bent (zie administratief dossier).

Gelet op voorgaande vaststellingen kan geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen over de

problemen en actuele verblijfssituatie van uw moeder en uw echtgenote.

Voorts verklaarde u dat uw zus A. op 8 juni 2014 omkwam bij gevechten tussen de Haber Gedir-

militie en de lokale Biyomaal administratie waarbij tientallen onschuldige burgerdoden vielen (CGVS I, p.

15-16; DVZ Verklaring, vraag 17). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt evenwel dat het

incident waarbij uw zus zou zijn omgekomen niet op 8 juni maar op 9 juni 2014 plaatsvond (zie

administratief dossier). Uw oom M. werd dan weer op 16 december van datzelfde jaar door de Haber

Gedir-militie vermoord louter omdat hij Biyomaal was. U verklaart dat hij op 14 december op de markt op

straat ontvoerd werd, dat uw familie onderhandelde voor zijn vrijlating en het nodige geld inzamelde

maar dat hij uiteindelijk op 16 december vermoord werd (CGVS I, p. 27-28; CGVS II, p. 13). In de

geraadpleegde inventaris van incidenten, samengesteld door het universitair centrum voor

conflictanalyse ACLED op basis van diverse bronnen en lokale en internationale

mediaberichtgeving, werd echter enkel informatie teruggevonden over de ontvoering op 16 december

2014 van twee mannen van de Biyomaal clan uit hun huizen, waarvan er een diezelfde dag nog

vermoord werd (zie administratief dossier). Er werd geen informatie teruggevonden die uw versie van de

feiten bevestigt. Zelf bracht u evenmin documenten aan ter staving van uw verklaringen, terwijl u wel

een artikel over een ander incident in Marka neerlegde. U stelt ter zake dat iedereen uit Marka op de

hoogte is van de moord op uw oom maar dat dit niet in de media verscheen, hetgeen opmerkelijk is te

meer u zelf stelt dat er Biyomaal internet sites bestaan (CGVS II, p. 13). U zou ook foto’s van zijn

toegetakeld lichaam ontvangen hebben, maar die zou u onmiddellijk gewist hebben (CGVS II, p. 13).

Tot slot verklaarde u nog dat u iets over zijn overlijden postte op uw Facebook account (CGVS II, p. 11),

maar deze post werd niet teruggevonden. Wel postte u op 26 december 2014, amper tien dagen na zijn

beweerde dood, een slideshow op uw Facebook account met als boventitel “It’s been a great year!

Thanks for being a part of it” (zie administratief dossier). Dit is des te opmerkelijker nu u zelf verklaart

dat u in 2014 uw land moest ontvluchtten, net als uw moeder, dat uw echtgenote met de kinderen naar

een vluchtelingenkamp in Kenia vluchtte, dat uw zus om het leven kwam en dat tot slot uw oom enkele

dagen eerder vermoord werd. Deze Facebook post ondermijnt dan ook verder de geloofwaardigheid van

uw verklaringen.

Betreffende de moord op uw vader in september 2013 moet vooreerst vastgesteld worden dat u zich

niet kon herinneren welke dag hij precies werd vermoord, terwijl u van het overlijden van uw zus en uw

oom wel exacte data gaf (CGVS II, p. 11).
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Ook werd geen informatie teruggevonden over de beweerde moord op uw vader, hetgeen opmerkelijk is

gezien uw vader een clanoudere was die geregeld bemiddelde in het clanconflict en er wel informatie

werd teruggevonden over de moord op een andere Biyomaal oudere in september 2013,

genaamd Mohamud Osman Sablaale (zie administratief dossier). Gevraagd of er gesproken werd over

een compensatie voor de moord op uw vader gaf u aan dat er in principe bloedgeld moet betaald

worden, maar dat dit gezien de aard van het conflict in Marka onmogelijk was (CGVS I, p. 27). Wanneer

u dan gevraagd werd of zijn dood gewroken werd, blijkt uit uw verklaringen dat ook daar geen sprake

van was. U bevestigde nochtans dat dit de gangbare praktijk is in Somalië maar stelde dat uw familie

niet betrokken is bij gevechten en dat jullie opgeleide mensen zijn. U beweerde ook dat er in Marka een

andere cultuur heerst om vervolgens in strijd hiermee te verwijzen naar de situatie in Marka als

voorbeeld van escalatie van geweld en clanconflicten als gevolg van moorden en bloedwraak (CGVS II,

p. 11). Vervolgens gaf u nog voorbeelden van moorden op leden van minderheidsclans in 1995 en

2001 die ongewroken bleven. U moest echter toegeven dat deze minderheden - in tegenstelling tot de

Biyomaal - geen wapens noch milities hebben/hadden (CGVS II, p. 12), waardoor zij een gemakkelijk

prooi waren gedurende de burgeroorlog en hun dood inderdaad vaak ongewroken bleef. Uw uitleg kan

dan ook niet overtuigen.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan geen geloof gehecht worden aan de beweerde

problemen die u en uw familie zouden hebben ondervonden in het kader van het heersende clanconflict

in Marka.

Wat tot slot het door u aangehaalde probleem met de Haber Gedir familie van uw eerste echtgenote

betreft, is het vooreerst vreemd dat u per se met haar wilde huwen gelet op het risico dat u hierdoor liep.

Zo gaf u zelf aan dat u omwille van het conflict tussen jullie beide clans in de regio onmogelijk op een

normale manier haar hand kon vragen en ook uw eigen familie jullie huwelijk niet aanvaard zou hebben

(CGVS I, p. 17-20). Bovendien namen jullie het risico om in aanwezigheid van enkele medestudenten

een geheim huwelijk aan te gaan in Agarane, net buiten Marka (CGVS I, p. 18). Uit de informatie

waarover het CGVS beschikt, blijkt nochtans dat een dergelijk wegloophuwelijk op een afstand van

ongeveer 90 km van de woonplaats van de ouders moet voltrokken worden om geldig te zijn (zie

administratief dossier). Ook bleken jullie niet echt over concrete, weldoordachte plannen te beschikken

voor na jullie huwelijk. Jullie keerden gewoon elk terug naar jullie familie en hoopten dat eens

er kinderen in het spel zouden komen jullie families zouden bijdraaien, hetgeen niet weet te overtuigen,

zeker gezien de gevechten tussen beide clans in Marka op dat ogenblik (CGVS I, p. 18; CGVS II, p. 7).

Wat er ook van zij, uit uw verklaringen blijkt dat u na uw vrijlating geen problemen meer ondervond met

de familie van uw eerste echtgenote. U zou in februari 2008 in opdracht van haar broer ontvoerd zijn en

24 dagen later, nadat u ermee instemde van haar te scheiden en geen contact meer met haar te

onderhouden, weer vrijgelaten zijn. Het meisje zou gevlucht zijn naar Mogadishu en u hebt sindsdien

geen enkel contact meer met haar (CGVS I, p. 17 en 20-21). U verklaarde ter zake wel dat door de

komst van Al Shabaab het conflict tussen jullie beide clans bevroren werd, maar Al Shabaab veroverde

Marka pas in november 2008 terwijl uw probleem dateert van februari-maart 2008. Bovendien werd Al

Shabaab in 2012 opnieuw verdreven uit Marka (CGVS I, p. 17 en 21; CGVS II, p. 7). U haalde geen

verdere problemen aan met haar familie sinds uw vrijlating in maart 2008 en stelde uitdrukkelijk dat

de overige door u aangehaalde problemen die u en uw familie zouden gekend hebben met de Haber

Gedir militie geen verband houden met uw geheim huwelijk (CGVS I, p. 28).

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan u de vluchtelingenstatus noch de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet worden

toegekend.

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.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft.
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Hierbij geldt als voorwaarde dat de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich

toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het Commissariaatgeneraal van oordeel

dat u zich aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in Marka kan

onttrekken door zich in de hoofdstad Mogadishu te vestigen, waar u over een veilig en

redelijk vestigingsalternatief beschikt.

Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de stad Mogadishu via

haar internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.

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.

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. 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.



RvV 211 928 - Pagina 7

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. 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
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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.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de

stad Mogadishu.

U blijkt vooreerst een gezonde volwassen man te zijn, uit een niet onbemiddelde familie. Zo bezit uw

familie een steengroeve van 6 km² waar bij momenten tot 100 mensen tewerkgesteld werden (CGVS I,

p. 12). U verklaart ter zake weliswaar dat deze momenteel niet meer wordt uitgebaat aangezien u

gevlucht bent en uw overige familieleden ofwel gevlucht ofwel vermoord zijn (CGVS II, p. 6-7). Zoals

reeds eerder aangetoond kan echter geen geloof gehecht worden aan de door u aangehaalde

problemen die uw familie zou gekend hebben (zie supra) en biedt u bijgevolg geen zicht op het werkelijk

familiaal en financieel netwerk waarop u in Somalia kan terugvallen. U hebt bovendien een aantal

familieleden in het buitenland, waaronder een tante in de Verenigde Staten die 12.000 dollar zou

betaald hebben voor uw reis (CGVS I, p. 10 en 31). Bovendien werden uw Somalische geboorteakte en

nationaliteitsverklaring door een familielid in Mogadishu aangevraagd en naar u verzonden. U stelt dat

het om een ver familielid gaat die u enkel contacteerde met het oog op het verkrijgen van documenten,

hetgeen echter geen afbreuk doet aan de vaststelling dat u familie hebt in Mogadishu die zich in het

verleden al bereid heeft bevonden u te helpen (CGVS I, p. 30; CGVS II, p. 4-5). Bovendien kan ervan

uitgegaan worden dat u over de nodige vaardigheden beschikt om in een stad als Mogadishu aan de

slag te gaan. Zo hebt u mee de steengroeve van uw familie uitgebaat en spreekt u naast het Somalisch

ook Arabisch, Swahili, Turks en Engels (CGVS I, p. 5; CGVS II, p. 9). Vaardigheden die gezien de

economische heropleving van de stad en de vele Turkse en Arabische bouwprojecten in Mogadishu een

grote troef zijn. Bovendien plaatste u op uw Facebook account een foto van uzelf in de Küpeliler fabriek,

een bouwmaterialenbedrijf in Eskishehir (Turkije), en plaatste u foto’s van de bouwwerf van de door

Turkije medegefinancierde Marina Fishery School in Mogadishu (zie administratief dossier).

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u naast uw talenkennis ook reeds relevante werkervaring hebt in

de bouwsector.

Er mag dan ook worden geconcludeerd dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om

naar Turkije en Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar

het land waarvan u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst, meer bepaald in

Mogadishu, in uw levensonderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u in de stad Mogadishu over een veilig en redelijk intern

vluchtalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet. U toont geenszins het

tegendeel aan.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. De

voorgelegde geboorteakte en nationaliteitsverklaringen hebben louter betrekking op uw identiteit en

nationaliteit en bevatten geen informatie aangaande uw beweerde problemen. De documenten van

Griekenland bevatten evenmin informatie aangaande uw beweerde problemen. Het medisch attest

bevestigt dat u littekens hebt maar biedt geen uitsluitsel omtrent de precieze omstandigheden waarin de

vastgestelde letsels opgelopen werden.
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Het internetartikel van de BBC gaat over een incident waarbij 6 gasten op een huwelijksfeest gedood

werden door troepen van de Afrikaanse Unie in Marka in 2015. Dit artikel houdt evenwel geen verband

met uw persoonlijke situatie. Het World Report 2015 Somalia heeft tot slot betrekking op de algemene

veiligheids- en mensenrechtensituatie in Somalië in 2014. Het betreft een algemeen rapport waarin de

persoonlijk situatie van uzelf en/of uw familie niet aan bod komt. Bovendien is het rapport niet langer

actueel en doet het aldus geen afbreuk aan de vaststelling dat u over een veilig en redelijk intern

vestigingsalternatief beschikt in Mogadishu.

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 een schending aan van de volgende bepalingen:

“Manifeste appreciatiefout en schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953, van artikelen 48/3,

48/4, 48/5 en 48/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikelen 196, 197, 198 et 199 van de

Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status1, van de zorgvuldigheidsplicht,

schending van artikel 10, §3, van de Richtlijn 2013/32/UE van het Europees Parlement en de Raad van

26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de

internationale bescherming en van artikelen 17 en 27 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat- generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen.”

Verzoeker voert vooreerst een schending aan van artikel 27 van het koninklijk besluit van 1 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen, omdat de commissaris-generaal geen grondige analyse heeft

uitgevoerd van de relevante informatie die door verzoeker werd voorgelegd.

Aangaande de vluchtelingenstatus, benadrukt verzoeker zijn gegronde vrees voor vervolging door de

Habr Gedir militie omwille van zijn clan Biyomaal en zijn geheim huwelijk, alsook door Al Shabaab

omdat hij weigerde op hun aanbod in te gaan. Hij stelt, onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad

van State, dat de commissaris-generaal een manifeste appreciatiefout heeft begaan door “telkens de

meest nadelige interpretatie voor verzoeker te weerhouden”. Verzoeker betwist de beoordeling van de

bestreden beslissing als volgt:

“Aangaande de aanwezigheid van de verzoeker in Marka in 2012, 2013 en 2014

Het CGVS twijfelt de aanwezigheid van de verzoeker in Marka tussen 2012 en 2014 omdat er foto’s van

de verzoeker in Turkije op zijn Facebook account zijn. Verzoeker legt uit dat deze foto’s in Somalië

werden genomen maar hij heeft geshreven dat er in Turkije was om op te scheppen. Verzoeker

verklaart dat het een heel frequent ding is in Somalië. Voorts zijn deze foto’s niet geolocaliseerd dus kan

het CGVS niet zeker zijn dat de fotos in Turkije werden genomen.

Het CGVS beweert dat de kennis van de verzoeker over Marka niet getuigt dat hij recent daar verblijft.

Het CGVS heeft heel weinig vragen over de situatie in Marka aan de verzoeker gesteld. Hoewel

verwerende partij aldus niet kan ontkennen dat verzoekende partij weldegelijk uitgebreide kennis heeft

over haar regio van herkomst, gaat zij zich focussen op futiliteiten om alle kennis van verzoekende partij

onderuit te halen

Verzoeker heeft verschillende keren gezegd dat hij Somalië in maart 2014 heeft verlaten. Er zijn geen

gegronde reden om hem niet te geloven.

Tussen de twee gehoren die afgelegd werden op het CGVS, kon er geen enkele tegenstrijdige

verklaring gevonden worden die in de bestreden beslissing vermeld zou zijn.

Aangaande het beginpunt van de problemen van verzoeker

Het CGVS treket niet in twijfel de vechtpartij tussen de verzoeker en leden van Haber Gadir militie maar

hij alleen merkt op dat de verzoeker niet weet waarom de militie de steengroeve niet aan de Al Shabaab

militie probreede over te nemen. De verzoeker heeft uitgelegd dat hij het niet wist.
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Het CGVS kan niet aan de verzoeker verwijten dat hij de strategie van de militie niet kent. Hetzelfde

gaat over de strategie van de Al Shabaab milite. De verzoeker denkt dat de Al Shabaab amir zijn hulp

wilde om de steengroeve gemakkelijker te nemen.

Betreffende de litteken van de verzoeker, heeft het CGVS beweerd dat “ditzelfde litteken is echter reeds

te zien op foto’s van u die u in juli-augistus 2013 postte op de tijdslijn (op facebook)”. Deze foto bestaat

niet in het administratief dossier.

Verzoeker heeft duidelijk uitgelegt dat hij met leden van de Haber Gadir militie vocht. Het is algemeen

bekend dat de vechtpartijen tussen leden van vijande clan tot dood kunnen leiden, in het bijzonder als er

een specifiek probleem tussen twee leden is. Dit is de geval de verzoeker.

Het CGVS beschouwt dat het vreemd is dat de verzoeker geen contact met zijn familie tijdens zijn

verblijf bij Muse had. De verzoeker wil benadrukken dat hij heel bang was en wilde niet de situatie voor

zijn familie verslechteren.

Het CGVS beschouwt dus dat de verzoeker geen vrees voor vervolging heeft maar deze bewering word

gebaseerd alleen op kleine detail. Niets in de blessing twijfelt het kernpunt van de problemen van de

verzoeker: zijn relatie met de Haber Gadir en de Al Shabab milities.

Uw Raad beoordeelde tevens meermaals dat het risico objectief primeerde op de soms onduidelijkere

verklaringen over bepaalde aspecten van een relaas: « dans les cas où un doute existe sur la réalité de

certains faits ou la sincérité́ du demandeur, l’énoncé́ de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine 

sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute,

par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains » (RVV, nr. 43 080 van 6 mei

2010).

Paragrafen 39 en 201 van de procedure gids van UNHCR ook bepalen dat« […] il convient de tenir

compte de toutes les circonstances pour se faire une idée exacte de la situation de celui qui demande le

statut de réfugié. » en « Très souvent, le processus d'établissement des faits ne sera achevé que

lorsque la lumière aura été faite sur tout un ensemble de circonstances. Le fait de considérer certains

incidents isolément hors de leur contexte peut conduire à des erreurs d'appréciation.»

Verzoeker is van mening dat de onderstaande punten nogal heel subjectief zijn. De onderstaande

weigeringsmotieven vallen moeilijk te verenigen met de Somalische context. De negatieve beslissing

van de verwerende partij is gebaseerd op het feit dat de verwerende partij geen geloof hecht aan het

asielrelaas. De verzoekende partij heeft wel degelijk een geloofwaardig asielrelaas en een uitgebreide

kennis van haar leefomgeving en afkomst. Verwerende partij motiveert niet omtrent het asielrelaas van

verzoekende partij. Nochtans vormt dit de voornaamste reden waarom verzoekende partij haar land van

herkomst verlaten heeft en heeft zij hier uitgebreid over verteld tijdens het gehoor.

Aangaande de familie van de verzoeker

Al de leden van de familie van de verzoeker heeft Somlië gevlucht omwille van de conflict tussen hun

familie en de milities. Zijn moeder en zijn zussen zijn naar Turkije gevlucht waar ze in een

vluchtelingenkamp verbleven omdat de moeder van de verzoeker door militeleden werden benarderd en

begreigd. De andere zus van de verzoeker en zijn echtgenote zijn naar Kenia gevlucht. Dit toont dat de

situatie in Marka ongenietbaar voor hen is. Het CGVS verwijt aan de verzoeker dat hij geen bewijs van

deze elementen heeft. De verzoeker legt uit dat hij geen contact met zijn familie heeft dus kan hij geen

bewijs krijgen. Hij was al vertrok wanneer zijn moeder haar reis georganiseert. Het is dus normaal dat hij

niet veel erover weet.

De verzoeker weet niet veel over de ongeval van zijn echtgenote. Hij heeft ook uitgelegd dat hij geen

contact meer met haar heeft omdat ze nu gescheiden zijn.

De zus van de verzoeker A. omkwman bij gevechen tussen de Haber Gedir militie en de lokale biyomaal

admnistratie waarbij tientalle onschuldige burgerdoden vielen. De oom van de verzoeker was op 16

december 2014 vermoord louter omdat hij Biyomaal was. Het CGVS verwijst aan de verzoeker dat hij

een slechte versie van deze gebeurtenissen uitlegt. De verzoeker was niet in Somalië op dit moment. Hij

kan alleen vertellen wat mensen hem hebben gezegd.

Betreffende de huwelijk van de verzoeker met een meisje van de Haber Gedir familie was de verzoeker

alleen 18. Hij heeft inderdaad een grote risico genomen maar hij hoopte dat ze problemen zouden

kunnen vermijden. Het was een onvoorzichtig gedrag maar het betekent helemaal niet dat de verzoeker

geen probleem met de Haber Gadir milite heeft.

Betreffende wat de verzoeker op zijn facebook aan het eind van de jaar 2014 heeft gepost, kan het

CGVS niet dat aan de verzoeker verwijten zonder weten wat de verzoeker wilde zeggen en in welke

gemoedstoestand de verzoeker op dit moment was. Het CGVS heeft niet dat aan de verzoeker

gevraagd in schending van artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003.

Voorts, volgens artikel 48/6: “de asielzoeker dient alle elementen ter staving van zijn asielaanvraag zo

spoedig mogelijk aan te brengen.
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Wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet staaft met stukken of bewijzen, wordt hij

als geloofwaardig geacht en wordt hem het voordeel van de twijfel gegund indien aan de volgende

cumulatieve voorwaarden is voldaan:

a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

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

beschouwd.”

Verzoeker licht verder toe als volgt:

“Aangaande nieuwe documenten neergelegd door de verzoeker

Sinds zijn aankomst in België heeft de verzoeker begonnen om videos te maken. De verzoeker postte

deze videos op zijn facebook. Deze videos zijn humoristische en we kunnen erin ook de vriendin van de

veroeker zien. Meneer heeft bedreiging gekregen omwille van deze videos en het feit dat zijn vriendien

niet Somalisch en moslim is. Mensen in Somalië heeft commentaren gepost zoals « Ibrahim Ali Moalim

you’re finished » (stuk 3 en stuk 4). De verzoeker kent deze mensen niet maar hij heel bang is omdat ze

zijn naam kennen. Het betekent dus dat deze mensen hem kennen en dat ze na hem kunnen gaan als

hij naar Somalië teruggaat.”

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus betwist verzoeker de beoordeling van de bestreden

beslissing inzake de toepassing van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. Hij stelt dat de

commissaris-generaal zich beperkt heeft tot een subjectieve lezing van de COI Focus “Somalië:

Veiligheidssituatie in Mogadishu” van Cedoca van 9 juni 2017 en de “UNHCR Position on Returns to

Southern and Central Somalia (Update I)” van mei 2016 om te besluiten dat verzoeker in Mogadishu

over een veilig vestigingsalternatief beschikt. Verzoeker citeert uit deze rapporten ter illustratie van zijn

betoog. Zo meent hij dat uit het rapport van UNHCR niet kan worden uitgemaakt dat Mogadishu

automatisch een veilig intern vestigingsalternatief vormt. Hij voert tevens aan dat uit de hierboven

vermelde COI Focus niet blijkt dat Mogadishu thans een veilige stad is en benadrukt dat Al Shabaab er

nog steeds aanslagen pleegt. Hij wijst erop dat de commissaris-generaal stelt dat de

veiligheidsincidenten doelgericht zijn en niet zo vaak burgers treffen, doch erkent dat betrouwbare

statistieken over burgerslachtoffers niet beschikbaar zijn. Hij citeert hierbij uit een rapport van Amnesty

International over de impact van aanslagen op burgers in Mogadishu. Hij wijst er tevens op dat de in de

bestreden beslissing aangehaalde arresten van het EHRM en andere Europese landen dateren van

minstens twee jaar geleden, terwijl uit de COI Focus blijkt dat de veiligheidssituatie sterk fluctueert.

Bovendien wordt, in tegenstelling tot wat de commissaris-generaal beweert, het dagelijkse leven van de

burgers beïnvloedt door geweld, maar ook door voedselonveiligheid. Hij wijst erop dat volgens de

rechtspraak van het EHRM “deze kwalitatieve criteria even belangrijk [zijn] als het aantal

geweldincidenten of het aantal doden.” Verzoeker begrijpt niet hoe de commissaris-generaal op basis

van de informatie in de voornoemde COI Focus kan besluiten dat de veiligheidssituatie in Mogadishu in

de laatste jaren/maanden verbeterd is, terwijl dit uit deze informatie het omgekeerde blijkt. Hij citeert uit

een rapport van Amnesty International waaruit volgens verzoeker blijkt dat de veiligheidssituatie in het

centrum en het zuiden van Somalië, waar Mogadishu ligt, rampzalig is voor burgers. Hij wijst erop dat

Mogadishu op 28 september en 14 en 28 oktober 2017 nog het doelwit werd van “uitzonderlijk geweld”.

Hij verwijst naar drie recente veiligheidsincidenten die volgens hem aantonen dat er een binnenlands

gewapend conflict in Mogadishu plaatsvindt tussen de overheid en AMISOM enerzijds en Al Shabaab

anderzijds, maar ook tussen verschillende milities. Het aantal veiligheidsincidenten fluctueert maar blijft

altijd hoog en de meeste slachtoffers zijn burgers.

Verzoeker besluit dat:

“Gezien de aanvallen en de aanslagen van deze vorige maanden, is het geweld tegen burgers niet

doelgericht omdat dat geweld elke persoon zonder onderscheid kan aanraken (en niet alleen leden van

de politie, van het leger of een speciaal populatiegroep).

Dat willekeurig en blind geweld veroorzaakt een ernstige bedreiging van het leven van de verzoeker in

het zin van artikel 48/4, §2 onder c van de Vreemdelingenwet.”

Hoewel de verwerende partij rekening moest houden met alle relevante elementen om haar beslissing

te nemen, heeft ze geen rekening gehouden met alle informatie die in de verslagen staan.
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Zo als aangetoond is de evaluatie van de veiligheidssituatie niet goed bestudeerd en bestaat er een

heel groot risico voor burgers in Mogadishu. Aangezien dat de verwerende partij haar beslissing niet op

een deugdelijk onderzoek van alle informatie – die bovendien zijn te oud – waarover ze beschikt

gebaseerd heeft, heeft ze het artikel 10, §3, van de Richtlijn 2013/32/UE geschonden.

Uit het recent COI Focus verslag, beïnvloedt het conflict progressief alle delen van het land. De aard

van het conflict verandert. Onder deze omstandigheden zou het terugsturen van de verzoeker naar zijn

regio van herkomst een schending van artikel 3 EVRM vormen.

Een complete en grondige lezing van de verschillende informaties die in het administratief dossier staan,

zou Uw Raad aanmoedigen om op zijn minst de subsidiaire beschermingsstatus te herkennen aan de

verzoeker op basis van artikel 48/4, §2, b van de Vreemdelingenwet.

Er werd door het Europese Hof voor de Rechten van Mensen beoordeeld dat : « Compte tenu de

l’importance qu’elle attache à l’article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé

en cas de réalisation du risque de mauvais traitement, il appartient aux autorités nationales de se

montrer aussi rigoureuses que possible et de procéder à un examen attentif des griefs tirés de l’article 3

sans quoi les recours perdent de leur effectivité » (EHRM, Singh et autres c. Belgique, n° 33210/11 van

2 oktober 2012, §103, ook M.S.S. v. Belgique et Grèce, n°30696/09 van 21 januari 2011).

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen (EHRM, Saadi c. Italie, n°37201/06 van 28

februari 2008, § 132) : « Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d'un groupe

systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection

de l'article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l'intéressé démontre, (…), qu'il y a des motifs sérieux

et avérés de croire à l'existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé».

Zoals hierboven getoond, zijn er meerderen bronnen dat aantonen dat Mogadisco niet veilig is.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken aan het verzoekschrift:

- printscreens van video’s van verzoeker (stukken 3 en 4);

- “Rapport Annuel 2017: Somalie” van Amnesty International van 22 februari 2017 (stuk 5);

- artikel “Au moins 7 morts dans un attentat près d’un marché en Somalië” van 28 september 2017

(stuk 6);

- artikel “Somalie: l’un des attentats les plus meurtriers du pays fait plus de 300 morts” van Lemonde.fr

van 15 oktober 2017 (stuk 7);

- artikel “At least 23 dead in bombing and gun attack at Mogadishu hotel” van Associated Press in

Mogadishu van 29 oktober 2017 (stuk 8);

2.1.3. In een aanvullende nota van 19 januari 2018 voegt de commissaris-generaal de COI Focus

“Somalië: aanslagen op 14 en 28 oktober 2017 in Mogadishu” van Cedoca van 6 november 2017.

2.1.4. Ter zitting legt verzoeker met een aanvullende nota volgende stukken neer:

- zijn einddiploma van de middelbare school (stuk 1);

- een medisch attest van 7 juli 2017 (stuk 2).

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet onderzoekt de Raad verzoekers asielaanvraag bij

voorrang 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. Het arrest

moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Het citeren van algemene beginselen

van behoorlijk bestuur, internationale en nationale bepalingen laat op zich niet toe om vast te stellen dat

verzoeker aanspraak kan maken op internationale bescherming.

Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU volgt dat

het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante elementen te verschaffen

om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De commissaris-generaal heeft tot taak

de relevante elementen van de asielaanvraag te onderzoeken en te beoordelen in samenwerking met

de verzoeker. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op

individuele basis. Er moet onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in

verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt

genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van

herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast.
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Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan

internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal bij het nemen van deze

beslissing alle elementen heeft betrokken die door verzoeker werden aangereikt, evenals elk relevant

gegeven waarover hij zelf beschikt teneinde na te gaan of verzoeker voor de erkenning als vluchteling of

voor de toekenning van de subsidiaire bescherming in aanmerking komt. Verzoeker poneert op

algemene wijze de stelling dat geen grondige analyse van de door hem voorgelegde informatie werd

uitgevoerd, doch hij maakt op generlei wijze aannemelijk dat zijn asielaanvraag en de door hem

aangebrachte documenten niet op individuele, objectieve en onpartijdige wijze werden beoordeeld,

rekening houdende met alle elementen van de zaak, of dat de commissaris-generaal geen rekening zou

hebben gehouden met enig feit of gegeven dat de bestreden beslissing in een ander daglicht zou

kunnen stellen. In de bestreden beslissing werd bovendien omstandig gemotiveerd waarom aan de door

verzoeker neergelegde documenten bewijswaarde wordt ontzegd. Een schending van artikel 27 van het

koninklijk besluit van 1 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt dan ook niet aangetoond.

2.4. Verzoeker beperkt zijn betoog tot een loutere herhaling van de voorgehouden problemen in Marka

die aanleiding zou hebben gegeven tot zijn vlucht in maart 2014, met name zijn vrees voor vervolging

door de Habr Gedir militie als gevolg van een clanconflict, alsook zijn vrees voor vervolging door Al

Shabaab omdat hij weigerde met hen samen te werken. De Raad merkt echter op dat, daargelaten het

feit dat het louter herhalen van het asielrelaas geen dienstig verweer is, verzoeker voorbijgaat aan de

motivering dat verzoekers beweerde recente herkomst uit Marka ongeloofwaardig is en hij niet

aannemelijk maakt dat hij de laatste jaren voor zijn vertrek naar België nog in Marka zou hebben

verbleven. Waar verzoeker aanvoert dat hem geen enkele inconsistentie of tegenstrijdigheid kan worden

verweten, merkt de Raad op dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet alleen kan worden

afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

In de bestreden beslissing werd terecht vastgesteld dat uit verzoekers Facebookprofielen blijkt dat hij

gedurende 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 in Turkije gelokaliseerd kan worden. In 2011 postte

verzoeker dat hij begon te werken in Nigde, Turkije. Verzoeker verwees tevens naar zijn verblijf in Nigde

en Ekişiher in 2011 en 2012. Verzoeker postte tevens verschillende foto’s waarop hij te zien is in Turkije 

in 2013, 2014 en 2015. Uit verzoekers Facebook blijkt tevens dat hij gestudeerd heeft aan de universiteit

van Istanbul en Ekişiher in Turkije. Deze vaststellingen worden ondersteund door de informatie 

beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 22, nr. 1). Verzoeker herhaalt in zijn

verzoekschrift zijn verklaringen dat hij zich in Somalië bevond, maar deed alsof hij in Turkije was om op

te scheppen, doch de Raad treedt de commissaris-generaal bij dat dergelijk verweer volstrekt

ongeloofwaardig is. Uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt duidelijk dat

verzoeker zich op deze foto’s in Turkije bevindt, zodat verzoekers verweer dat “deze foto’s niet

geolocaliseerd (…) zijn” niet dienstig kan worden aanvaard. De geloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen wordt verder ondermijnd doordat verzoeker, na confrontatie met zijn leugenachtige

verklaringen tijdens het CGVS-interview, verklaarde dat zijn voorgehouden problemen plaatsvonden in

januari 2014 en niet in 2015, zoals hij voordien beweerde (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 7, p. 9), hetgeen

echter andermaal klemt met bovenstaande vaststellingen. Gelet op deze pertinente vaststellingen kan

dan ook geen geloof worden gehecht aan de door verzoeker beweerde recente herkomst uit Marka.

Verzoeker kan deze vaststellingen niet ontkrachten door louter te volharden dat hij over een uitgebreide

kennis bezit van zijn regio, noch door aan te voeren dat hierover geen vragen werden gesteld. Hij gaat

hiermee immers voorbij aan de motivering in de bestreden beslissing dat: “Wat betreft uw kennis van

gebeurtenissen in Marka de voorbije jaren, dient erop gewezen te worden dat u zelf meermaals

aanhaalde via verschillende websites, waaronder bbc.com en markacadey.net, op de hoogte te

blijven van de situatie in Marka, ook vandaag nog (CGVS I, p. 7 en 29; CGVS II, p. 13). U legde tevens

een BBC artikel neer van een incident dat plaatsvond in 2015 en stelde dat u ook websites kon geven

waarop alle informatie terug te vinden is (CGVS I, p. 29). De kennis die u heeft van de situatie en

gebeurtenissen in Marka is derhalve op zich niet van aard uw beweerd recent verblijf in Marka aan te

tonen.”

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker zijn reële verblijfssituatie voor zijn

aankomst in België niet heeft willen verduidelijken, integendeel. Verzoeker heeft niet de waarheid

verteld over zijn verblijf voor zijn komst naar België.
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Ondanks het feit dat verzoeker uitgebreid de kans kreeg hierover klaarheid te scheppen bij aanvang van

de asielprocedure (DVZ-verklaring, stuk 23, p. 4 en 10; CGVS-vragenlijst, stuk 23, p. 1-2), alsook tijdens

het CGVS-interview (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 15, p. 2 en 7; CGVS-gehoorverslag 2, stuk 7, p. 2, 8-

9), blijft hij ook na confrontatie met de bevindingen van de commissaris-generaal volharden in zijn

verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op hem rust. Door een gebrekkige

medewerking op dit punt verkeert de Raad, in navolging van de commissaris-generaal, enerzijds niet in

het ongewisse waar verzoeker de jaren voor zijn aankomst in België leefde, maar anderzijds wel in het

gewisse onder welke omstandigheden en om welke redenen hij op een tot nu toe niet nader te bepalen

datum Marka heeft verlaten.

De Raad herhaalt dat, daargelaten het feit dat het eenvoudig herhalen van het asielrelaas geen dienstig

verweer is, verzoekers beweerde recente herkomst uit Marka voorafgaand aan zijn asielaanvraag

ongeloofwaardig is. Bijgevolg kan evenmin geloof gehecht worden aan de voorgehouden problemen die

er zich zouden hebben voorgedaan. Dit geldt temeer nu in de bestreden beslissing, in tegenstelling tot

wat verzoeker beweert, omstandig wordt gemotiveerd dat de geloofwaardigheid van verzoekers

asielrelaas verder wordt ondergraven door verschillende onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden.

Verzoekers verklaring dat hij aan het gevecht met de Habr Gedir militie op 20 januari 2014 verschillende

littekens, waaronder het litteken op de linkerkant van zijn kin, heeft overgehouden (CGVS-gehoorverslag

1, stuk 15, p. 17, 22-23; CGVS-gehoorverslag II, stuk 7, p. 9), klemt met de foto op verzoekers

Facebookprofiel van juli 2013 waaruit blijkt dat hij toen reeds dit litteken had. In tegenstelling tot wat

verzoeker beweert, wordt deze vaststelling ondersteund door de informatie beschikbaar in het

administratief dossier (Landeninformatie, stuk 22, nr. 1). Waar verzoeker op algemene wijze poneert dat

niet aan hem kan worden verweten dat hij de strategie van de Habr Gedir militie en Al Shabaab niet

kent, merkt de Raad op dat verzoeker hiermee geenszins in concreto afbreuk doet aan de motivering in

de bestreden beslissing dat: “U verklaarde dat de steengroeve na dit incident niet meer werd

uitgebaat. Gevraagd of de militie die uw eigendom opeiste de steengroeve dan niet overnam, gaf u na

enig aandringen aan van wel maar voegde u hieraan toe dat u dit niet vermeldenswaardig vond

aangezien ze de steengroeve niet lang onder controle hielden omdat ze door Al Shabaab verjaagd

werden. U verduidelijkte dat de militie en Al Shabaab niet compatibel zijn en de militie dus moest

vertrekken. Gevraagd waarom de militie dan überhaupt de steengroeve probeerde over te nemen,

kwam u niet verder dan te stellen dat mensen in Somalië niet ver vooruit denken (CGVS II, p. 16),

hetgeen niet weet te overtuigen. Bovendien is het vreemd dat Al Shabaab u aanbood u te helpen uw

eigendom terug in handen te krijgen op voorwaarde dat u hen zou helpen, maar in de praktijk de militie

verjoeg zonder enige tegenprestatie van uwentwege (CGVS II, p. 15).” Bovendien acht de Raad het niet

aannemelijk dat verzoeker gedurende de twee maanden dat hij bij Muse verbleef geen contact zou

opgenomen hebben met zijn familie. Verzoekers verweer dat hij bang was en de situatie voor zijn familie

niet wou verslechteren vormt geen afdoende verklaring voor deze vaststelling, nu redelijkerwijze kan

worden verwacht dat verzoeker contact zou opnemen met zijn familie om hen op de hoogte te stellen

van zijn situatie en toestand, quod non (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 15, p. 25; CGVS-gehoorverslag 2,

stuk 7, p. 16). Dergelijke vaststellingen leiden ertoe te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht

aan verzoekers asielrelaas.

Bovendien werd in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat:

“Aangezien geen geloof kan gehecht worden aan het door u aangehaalde incident met de Haber Gedir-

militie kan tevens moeilijk geloof gehecht worden aan uw verklaring als zou uw moeder kort nadien op

haar beurt thuis benaderd en bedreigd zijn door uw belagers om de eigendom van uw familie in handen

te krijgen. Als gevolg van deze bedreigingen zou uw moeder samen met een van uw zussen naar

Turkije zijn gevlucht (…). Uw echtgenote vluchtte dan weer met de kinderen en een andere zus naar

Kenia, waar ze in een vluchtelingenkamp verbleven (CGVS I, p. 8-9). U legt echter geen enkel begin

van bewijs neer van het verblijf van uw moeder in Turkije, noch van het verblijf van uw echtgenote in

Kenia. In dit verband stelde u tijdens het eerste gehoor op het CGVS in april 2016 dat uw echtgenote en

de kinderen nog niet geregistreerd waren in het vluchtelingenkamp (CGVS I, p. 9), hetgeen hoogst

bedenkelijk is aangezien het krijgen van voedsel- en andere hulp afhankelijk is van registratie als

vluchteling (zie administratief dossier). Voorts weet u niet wanneer uw moeder precies benaderd werd.

U veronderstelt in de tweede maand (van 2014) maar u weet dit niet met zekerheid (CGVS I, p. 8-9).

Toen u haar vanuit Ethiopië belde, vertelde ze u dat ze in Mogadishu was maar zei ze niets over haar

problemen. U vroeg haar echter evenmin waarom ze in Mogadishu was, wat haar plannen waren en bij

wie ze daar verbleef (CGVS I, p. 26). Bovendien weet u tot op de dag van vandaag niet hoe haar

vlucht georganiseerd en gefinancierd werd (CGVS II, p. 3 en 17).
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Naast de vaststelling dat u niet aantoont dat uw echtgenote in een vluchtelingenkamp in Kenia verbleef,

weten ook uw verklaringen over haar huidige verblijfplaats en situatie niet te overtuigen. Zo zou u van

een vriend vernomen hebben dat uw echtgenote en de kinderen bij hun terugkeer naar Somalië

betrokken raakten in een ongeluk. U weet echter niet of het om een aanslag, een ander

veiligheidsincident of een gewoon verkeersongeval ging. U weet enkel dat de kinderen omkwamen en

dat uw echtgenote opgenomen werd in het ziekenhuis in Jilib. U hebt geen verdere details (CGVS II, p.

3). U zou vreemd genoeg ook geen contact hebben met uw echtgenote, naar eigen zeggen omdat ze in

Al Shabaab gebied is en jullie bijgevolg problemen zouden kunnen krijgen (CGVS II, p. 3). Echter, zelfs

indien Al Shabaab zou kunnen of willen achterhalen met wie uw gehospitaliseerde echtgenote

contact onderhoudt, moet erop gewezen worden dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt in het

vizier van Al Shabaab te zijn gekomen en bijgevolg niet kan ingezien worden waarom contact tussen

jullie problematisch zou zijn. Tot slot wordt volledigheidshalve nog opgemerkt dat u op Facebook

aangeeft dat u single bent (zie administratief dossier).”

Verzoekers verweer dienaangaande beperkt zich tot een loutere herhaling van zijn verklaringen, waarbij

hij aanvoert dat hij geen bewijs kan verkrijgen van het verblijf van zijn familie omdat hij geen contact

meer heeft met zijn moeder of echtgenote. Dienaangaande merkt de Raad op dat verzoeker tijdens de

CGVS-interviews verklaarde nog steeds contact te hebben met zijn moeder (CGVS-gehoorverslag 1,

stuk 15, p. 8-9; CGVS-gehoorverslag 2, stuk 7, p. 3). Dat verzoeker geen contact meer zou hebben met

zijn echtgenote omdat zij gescheiden zouden zijn betreft bovendien een loutere post factum verklaring

die tegenstrijdig is met verzoekers verklaringen tijdens het CGVS-interview dat hij geen contact heeft

met zijn echtgenote omdat zij in Al Shabaab gebied verblijft (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 7, p. 3). Aldus

kan zijn verweer niet dienstig worden aanvaard. Verzoekers onwetendheid en zijn nalatige handelingen

om zich te informeren over de situatie van zijn familieleden wijzen op een gebrek aan interesse in zijn

asielmotieven en doen aldus afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn vrees voor vervolging.

Verder werd in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat:

“Voorts verklaarde u dat uw zus A. op 8 juni 2014 omkwam bij gevechten tussen de Haber Gedir-

militie en de lokale Biyomaal administratie waarbij tientallen onschuldige burgerdoden vielen (CGVS I, p.

15-16; DVZ Verklaring, vraag 17). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt evenwel dat het

incident waarbij uw zus zou zijn omgekomen niet op 8 juni maar op 9 juni 2014 plaatsvond (zie

administratief dossier). Uw oom M. werd dan weer op 16 december van datzelfde jaar door de Haber

Gedir-militie vermoord louter omdat hij Biyomaal was. U verklaart dat hij op 14 december op de markt op

straat ontvoerd werd, dat uw familie onderhandelde voor zijn vrijlating en het nodige geld inzamelde

maar dat hij uiteindelijk op 16 december vermoord werd (CGVS I, p. 27-28; CGVS II, p. 13). In de

geraadpleegde inventaris van incidenten, samengesteld door het universitair centrum voor

conflictanalyse ACLED op basis van diverse bronnen en lokale en internationale

mediaberichtgeving, werd echter enkel informatie teruggevonden over de ontvoering op 16 december

2014 van twee mannen van de Biyomaal clan uit hun huizen, waarvan er een diezelfde dag nog

vermoord werd (zie administratief dossier). Er werd geen informatie teruggevonden die uw versie van de

feiten bevestigt. Zelf bracht u evenmin documenten aan ter staving van uw verklaringen, terwijl u wel

een artikel over een ander incident in Marka neerlegde. U stelt ter zake dat iedereen uit Marka op de

hoogte is van de moord op uw oom maar dat dit niet in de media verscheen, hetgeen opmerkelijk is te

meer u zelf stelt dat er Biyomaal internet sites bestaan (CGVS II, p. 13). U zou ook foto’s van zijn

toegetakeld lichaam ontvangen hebben, maar die zou u onmiddellijk gewist hebben (CGVS II, p. 13).

Tot slot verklaarde u nog dat u iets over zijn overlijden postte op uw Facebook account (CGVS II, p. 11),

maar deze post werd niet teruggevonden. Wel postte u op 26 december 2014, amper tien dagen na zijn

beweerde dood, een slideshow op uw Facebook account met als boventitel “It’s been a great year!

Thanks for being a part of it” (zie administratief dossier). Dit is des te opmerkelijker nu u zelf verklaart

dat u in 2014 uw land moest ontvluchtten, net als uw moeder, dat uw echtgenote met de kinderen naar

een vluchtelingenkamp in Kenia vluchtte, dat uw zus om het leven kwam en dat tot slot uw oom enkele

dagen eerder vermoord werd. Deze Facebook post ondermijnt dan ook verder de geloofwaardigheid van

uw verklaringen.”

Verzoeker beperkt zijn verweer hieromtrent andermaal tot een loutere herhaling van zijn verklaringen,

waarbij hij aanvoert dat hij zich op het moment van de moord op zijn zus en oom niet in Somalië

bevond. Het loutere feit dat verzoeker niet in Somalië verbleef kan echter geen afbreuk doen aan

bovenstaande vaststellingen. Van verzoeker kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op een volledige en correcte manier aanbrengt, en

dat hij tevens inspanningen doet om zijn asielrelaas te staven. Bovendien kan redelijkerwijze worden

verwacht dat verzoeker op de hoogte zou zijn van de exacte datum van de moord en omstandigheden

van de moord op zijn zus en oom, zelfs indien hij zich niet in Somalië bevond, quod non.
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Dat de commissaris-generaal niet op de hoogte was van de gemoedstoestand van verzoeker op dat

moment doet geen afbreuk aan de motivering dat het niet aannemelijk is dat verzoeker tien dagen na de

moord op zijn oom en in het jaar waarin hij verklaarde geviseerd te worden door de Habr Gedir militie

“It’s been a great year (…)” zou posten. Dergelijk bericht doet dan ook afbreuk aan verzoekers

vermeende vrees voor vervolging. In zoverre verzoeker opwerpt dat hij niet werd bevraagd over dit

Facebookbericht, hetgeen volgens hem een schending vormt van artikel 17 van het koninklijk besluit

van 11 juli 2003, merkt de Raad op dat dit artikel de commissaris-generaal niet belet om een beslissing

te nemen op grond van een tegenstrijdigheid waarmee verzoeker niet werd geconfronteerd.

Verzoeker betwist bovendien geenszins de pertinente en terechte motivering omtrent de moord op zijn

vader, zodat deze motivering onverminderd gehandhaafd blijft:

“Betreffende de moord op uw vader in september 2013 moet vooreerst vastgesteld worden dat u zich

niet kon herinneren welke dag hij precies werd vermoord, terwijl u van het overlijden van uw zus en uw

oom wel exacte data gaf (CGVS II, p. 11). Ook werd geen informatie teruggevonden over de beweerde

moord op uw vader, hetgeen opmerkelijk is gezien uw vader een clanoudere was die geregeld

bemiddelde in het clanconflict en er wel informatie werd teruggevonden over de moord op een andere

Biyomaal oudere in september 2013, genaamd Mohamud Osman Sablaale (zie administratief dossier).

Gevraagd of er gesproken werd over een compensatie voor de moord op uw vader gaf u aan dat er in

principe bloedgeld moet betaald worden, maar dat dit gezien de aard van het conflict in Marka

onmogelijk was (CGVS I, p. 27). Wanneer u dan gevraagd werd of zijn dood gewroken werd, blijkt uit uw

verklaringen dat ook daar geen sprake van was. U bevestigde nochtans dat dit de gangbare praktijk is in

Somalië maar stelde dat uw familie niet betrokken is bij gevechten en dat jullie opgeleide mensen zijn.

U beweerde ook dat er in Marka een andere cultuur heerst om vervolgens in strijd hiermee te verwijzen

naar de situatie in Marka als voorbeeld van escalatie van geweld en clanconflicten als gevolg van

moorden en bloedwraak (CGVS II, p. 11). Vervolgens gaf u nog voorbeelden van moorden op leden van

minderheidsclans in 1995 en 2001 die ongewroken bleven. U moest echter toegeven dat deze

minderheden - in tegenstelling tot de Biyomaal - geen wapens noch milities hebben/hadden (CGVS II, p.

12), waardoor zij een gemakkelijk prooi waren gedurende de burgeroorlog en hun dood inderdaad vaak

ongewroken bleef. Uw uitleg kan dan ook niet overtuigen.”

In de bestreden beslissing werd bovendien terecht opgemerkt dat:

“Wat tot slot het door u aangehaalde probleem met de Haber Gedir familie van uw eerste echtgenote

betreft, is het vooreerst vreemd dat u per se met haar wilde huwen gelet op het risico dat u hierdoor liep.

Zo gaf u zelf aan dat u omwille van het conflict tussen jullie beide clans in de regio onmogelijk op een

normale manier haar hand kon vragen en ook uw eigen familie jullie huwelijk niet aanvaard zou hebben

(CGVS I, p. 17-20). Bovendien namen jullie het risico om in aanwezigheid van enkele medestudenten

een geheim huwelijk aan te gaan in Agarane, net buiten Marka (CGVS I, p. 18). Uit de informatie

waarover het CGVS beschikt, blijkt nochtans dat een dergelijk wegloophuwelijk op een afstand van

ongeveer 90 km van de woonplaats van de ouders moet voltrokken worden om geldig te zijn (zie

administratief dossier). Ook bleken jullie niet echt over concrete, weldoordachte plannen te beschikken

voor na jullie huwelijk. Jullie keerden gewoon elk terug naar jullie familie en hoopten dat eens

er kinderen in het spel zouden komen jullie families zouden bijdraaien, hetgeen niet weet te overtuigen,

zeker gezien de gevechten tussen beide clans in Marka op dat ogenblik (CGVS I, p. 18; CGVS II, p. 7).

Wat er ook van zij, uit uw verklaringen blijkt dat u na uw vrijlating geen problemen meer ondervond met

de familie van uw eerste echtgenote. U zou in februari 2008 in opdracht van haar broer ontvoerd zijn en

24 dagen later, nadat u ermee instemde van haar te scheiden en geen contact meer met haar te

onderhouden, weer vrijgelaten zijn. Het meisje zou gevlucht zijn naar Mogadishu en u hebt sindsdien

geen enkel contact meer met haar (CGVS I, p. 17 en 20-21). U verklaarde ter zake wel dat door de

komst van Al Shabaab het conflict tussen jullie beide clans bevroren werd, maar Al Shabaab veroverde

Marka pas in november 2008 terwijl uw probleem dateert van februari-maart 2008. Bovendien werd Al

Shabaab in 2012 opnieuw verdreven uit Marka (CGVS I, p. 17 en 21; CGVS II, p. 7). U haalde geen

verdere problemen aan met haar familie sinds uw vrijlating in maart 2008 en stelde uitdrukkelijk dat

de overige door u aangehaalde problemen die u en uw familie zouden gekend hebben met de Haber

Gedir militie geen verband houden met uw geheim huwelijk (CGVS I, p. 28).”

Verzoeker tracht de bevindingen in de bestreden beslissing hieromtrent te minimaliseren door aan te

voeren dat hij op het moment van de feiten slechts achttien jaar oud was, doch de Raad merkt op dat dit

bezwaarlijk een afdoende verklaring kan vormen voor verzoekers risicovolle gedrag zoals hierboven

werd beschreven. Verzoekers verweer hieromtrent kan dan ook niet dienstig worden aanvaard.

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

dossier en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad.
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Gelet op het bovenstaande merkt de Raad op dat geen geloof kan worden gehecht aan het asielrelaas

zoals weergegeven door verzoeker. In zoverre verzoeker ter staving van zijn asielrelaas verwijst naar de

Somalische context, waar clanconflicten vaak dodelijke gevolgen hebben, merkt de Raad op dat een

loutere verwijzing naar een Somalische context niet aantoont dat verzoeker in Somalië een gegronde

vrees voor vervolging heeft, nu hij in gebreke blijft zijn persoonlijke problemen aannemelijk te maken.

De door verzoeker neergelegde documenten kunnen voorgaande vaststellingen niet wijzigen. In de

bestreden beslissing werd immers omstandig gemotiveerd waarom aan deze documenten bewijswaarde

werd ontzegd, terwijl verzoeker deze motivering niet betwist:

“De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. De

voorgelegde geboorteakte en nationaliteitsverklaringen hebben louter betrekking op uw identiteit en

nationaliteit en bevatten geen informatie aangaande uw beweerde problemen. De documenten van

Griekenland bevatten evenmin informatie aangaande uw beweerde problemen. Het medisch attest

bevestigt dat u littekens hebt maar biedt geen uitsluitsel omtrent de precieze omstandigheden waarin de

vastgestelde letsels opgelopen werden. Het internetartikel van de BBC gaat over een incident waarbij 6

gasten op een huwelijksfeest gedood werden door troepen van de Afrikaanse Unie in Marka in 2015. Dit

artikel houdt evenwel geen verband met uw persoonlijke situatie. Het World Report 2015 Somalia heeft

tot slot betrekking op de algemene veiligheids- en mensenrechtensituatie in Somalië in 2014. Het betreft

een algemeen rapport waarin de persoonlijk situatie van uzelf en/of uw familie niet aan bod komt.

Bovendien is het rapport niet langer actueel en doet het aldus geen afbreuk aan de vaststelling dat u

over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in Mogadishu.”

De Raad merkt ten overvloede op dat een document, om bewijswaarde te hebben, coherente en

geloofwaardige verklaringen dient te ondersteunen, hetgeen gelet op het bovenstaande niet het geval is.

Dit geldt tevens voor het door verzoeker neergelegde diploma, waaruit zou moeten blijken dat verzoeker

zich in 2013 in Marka bevond. Bovendien betreft het een kopie, waarvan de inhoud en vorm via knip- en

plakwerk te fabriceren is. De bewijswaarde van dergelijke documenten is hoe dan ook relatief, gezien uit

objectieve informatie (Landeninformatie, stuk 22, nr. 9), met name de “COI Focus, Somalië.

Betrouwbaarheid van (identiteits)documenten” van Cedoca van 9 september 2016, blijkt dat corruptie in

Somalië wijdverspreid is en tal van Somalische documenten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via

corruptie en/of vervalsers, verkregen worden. Bijkomend merkt de Raad op dat in de door verzoeker

neergelegde geboorteakte, nationaliteitsverklaring en diploma wordt aangegeven dat verzoeker geboren

werd in 1990, zoals hij ook verklaarde bij aanvang van de asielprocedure, doch dit klemt met de inhoud

van verzoekers Facebookpagina waaruit blijkt dat hij in 1988 geboren zou zijn.

Waar verzoeker thans in zijn verzoekschrift aanvoert dat hij bedreigd wordt door Somaliërs omdat hij

filmpjes op Facebook postte met zijn vriendin, merkt de Raad op dat verzoeker niet in concreto aantoont

dat hij bij een terugkeer naar Somalië een gegronde vrees voor vervolging heeft. Wat het door

verzoeker neergelegde psychologische attest betreft waaruit blijkt dat verzoeker werd opgenomen met

psychische problemen, merkt de Raad op dat dergelijke attesten geen sluitend bewijs vormen voor de

omstandigheden waarin verzoeker zijn psychische problemen opliep. Een arts of psycholoog doet

weliswaar vaststellingen betreffende de mentale gezondheidstoestand van een patiënt, maar kan nooit

met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin een bepaalde mentale

gesteldheid is ontstaan. Waar het attest verwijst naar de bedreigingen die hij ontving, merkt de Raad

bovendien op dat de inhoud van het attest tegenstrijdig is met verzoekers verklaringen in het

verzoekschrift. Verzoeker verklaart in zijn verzoekschrift immers bedreigd te zijn door Somaliërs die hij

niet kent, terwijl uit het door hem neergelegde psychologische attest blijkt dat hij zou bedreigd geweest

zijn door zijn familie en ‘ruimere kring’ omwille van zijn relatie met zijn vriendin. Dergelijke vaststellingen

doen nogmaals afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers vrees voor vervolging en de

bewijswaarde van het door hem neergelegde psychologische attest.

In zoverre verzoeker met het door hem neergelegde psychologische attest wil aantonen dat de gedane

vaststellingen omtrent zijn verklaringen te wijten zijn aan zijn psychologische toestand, stelt de Raad

vast dat uit het attest louter blijkt dat hij te kampen heeft met psychische problemen, doch niet dat hij

niet in staat zou zijn een coherent en consistent relaas naar voor te brengen. Verzoeker brengt

desbetreffend geen enkel bewijs bij.

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.
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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.

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

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

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

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

Na analyse van de voorliggende relevante elementen, bevestigt de Raad dat artikel 48/5, § 3, van de

Vreemdelingenwet, van toepassing is bij de beoordeling van het bestaan van de zwaarwegende

gronden dat verzoeker het risico loopt op ernstige schade, omwille van willekeurig geweld in het kader

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

In de bestreden beslissing werd op goede gronden geoordeeld dat verzoeker in staat is om de reis naar

Mogadishu te maken en er zich te vestigen. Uit de COI Focus “Somalië. De veiligheidssituatie in

Mogadishu.” van Cedoca van 9 juni 2017 (Landeninformatie, stuk 22, nr. 8) blijkt Mogadishu ook

bereikbaar via een internationale luchthaven. In de bestreden beslissing wordt ook omstandig ingegaan

waarom het redelijkerwijs kan worden verwacht dat verzoeker er zich vestigt, gezien hij een familiaal

netwerk heeft en over voldoende financiële middelen en vaardigheden beschikt opdat hij zich in

Mogadishu zou kunnen vestigen. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat verzoeker geen vrees voor

vervolging heeft in Mogadishu, gelet op het feit dat geen geloof kan worden gehecht aan zijn asielrelaas.

Gezien de motivering in de bestreden beslissing niet wordt betwist door verzoeker, blijft zij onverminderd

gehandhaafd:

“U blijkt vooreerst een gezonde volwassen man te zijn, uit een niet onbemiddelde familie. Zo bezit uw

familie een steengroeve van 6 km² waar bij momenten tot 100 mensen tewerkgesteld werden (CGVS I,

p. 12). U verklaart ter zake weliswaar dat deze momenteel niet meer wordt uitgebaat aangezien u

gevlucht bent en uw overige familieleden ofwel gevlucht ofwel vermoord zijn (CGVS II, p. 6-7). Zoals

reeds eerder aangetoond kan echter geen geloof gehecht worden aan de door u aangehaalde

problemen die uw familie zou gekend hebben (zie supra) en biedt u bijgevolg geen zicht op het werkelijk

familiaal en financieel netwerk waarop u in Somalia kan terugvallen. U hebt bovendien een aantal

familieleden in het buitenland, waaronder een tante in de Verenigde Staten die 12.000 dollar zou

betaald hebben voor uw reis (CGVS I, p. 10 en 31). Bovendien werden uw Somalische geboorteakte en

nationaliteitsverklaring door een familielid in Mogadishu aangevraagd en naar u verzonden. U stelt dat

het om een ver familielid gaat die u enkel contacteerde met het oog op het verkrijgen van documenten,

hetgeen echter geen afbreuk doet aan de vaststelling dat u familie hebt in Mogadishu die zich in het

verleden al bereid heeft bevonden u te helpen (CGVS I, p. 30; CGVS II, p. 4-5). Bovendien kan ervan

uitgegaan worden dat u over de nodige vaardigheden beschikt om in een stad als Mogadishu aan de

slag te gaan. Zo hebt u mee de steengroeve van uw familie uitgebaat en spreekt u naast het Somalisch

ook Arabisch, Swahili, Turks en Engels (CGVS I, p. 5; CGVS II, p. 9). Vaardigheden die gezien de

economische heropleving van de stad en de vele Turkse en Arabische bouwprojecten in Mogadishu een

grote troef zijn. Bovendien plaatste u op uw Facebook account een foto van uzelf in de Küpeliler fabriek,

een bouwmaterialenbedrijf in Eskishehir (Turkije), en plaatste u foto’s van de bouwwerf van de door

Turkije medegefinancierde Marina Fishery School in Mogadishu (zie administratief dossier).

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u naast uw talenkennis ook reeds relevante werkervaring hebt in

de bouwsector.

Er mag dan ook worden geconcludeerd dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om

naar Turkije en Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar

het land waarvan u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst, meer bepaald in

Mogadishu, in uw levensonderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u in de stad Mogadishu over een veilig en redelijk intern

vluchtalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet. U toont geenszins het

tegendeel aan.”

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.
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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 haar 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 Mogadishu niet van zulke aard is dat die hieraan beantwoordt.

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 in zoverre hij aanvoert 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.

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

beslissing. Met het louter verwijzen naar de informatie toegevoegd aan het administratief dossier om het

besluit van de commissaris-generaal te betwisten en het citeren uit een recent rapport van Amnesty

International toont verzoeker niet aan dat de informatie waarover de commissaris-generaal beschikt niet

correct dan wel niet actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies

heeft getrokken. De door verzoeker aangehaalde informatie is immers grotendeels dezelfde en ligt

immers in dezelfde lijn als de informatie waarop de voormelde analyse van de veiligheidssituatie in

Mogadishu is gesteund.

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.

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.

2.6. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen.
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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.

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 vijf maart 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


