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nr. 216 354 van 4 februari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. GASPART

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 3 december 2018

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

staatlozen van 29 oktober 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 december 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 januari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat G.

GASPART en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Op 30 juli 2015 diende u een eerste verzoek tot internationale bescherming in.

U verklaarde de Somalische nationaliteit te hebben en tot de Sheikhal-clan te behoren. U stelde

geboren te zijn in Mogadishu en tot aan uw vertrek in de wijk Darkhenley te hebben gewoond. Op 27

april 2015 zou u Somalië verlaten hebben wegens aanhoudende problemen met al-Shabaab omwille

van uw werk als kleermaker. U reisde via Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Libië, Italië en kwam

vervolgens op 29 juli aan in België.



RvV X - Pagina 2

Op 7 april 2016 werd u een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus betekend. Er kon geen geloof worden gehecht aan de door u

geschetste vervolgingsfeiten en u kwam op basis van uw herkomst uit Mogadishu evenmin in

aanmerking voor de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beoordeling en beslissing werden op 28

november 2016 bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Op 19 januari 2017 diende u een tweede verzoek om internationale bescherming in. U verklaarde dat

ook uw familie uit Somalië was gevlucht omwille van uw problemen met al-Shabaab. Uw vrouw en kind

zouden vermist geraakt zijn onderweg naar Kenia, uw moeder zou naar Kismayo zijn gevlucht. U legde,

ter ondersteuning van de motieven die u naar aanleiding van uw eerste verzoek had uiteengezet,

bijkomend een politieverklaring neer waarin wordt gesteld dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd.

Op 17 februari 2017 werd u een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een

asielaanvraag (meervoudige aanvraag) betekend. De nieuwe elementen waarop u uw tweede verzoek

baseerde, met name de vlucht en de problemen van uw familie, vloeiden volledig voort uit de door u

ingeroepen vervolgingsfeiten, die echter reeds ongeloofwaardig werden bevonden door het CGVS.

Bijgevolg kon er ook aan deze nieuwe feiten geen geloof worden gehecht. U ging niet in beroep tegen

deze beslissing.

Begin maart 2017 stelde u naar Duitsland te zijn gereisd, waar u een tijd in het opvangcentrum te

Heidelberg verbleef. Op 3 oktober 2017 werd u naar eigen zeggen door de Duitse autoriteiten

teruggestuurd naar België waar u diezelfde dag een derde verzoek om internationale bescherming

indiende. U hield vast aan de verklaringen die u aflegde in het kader van uw tweede verzoek, met name

de problemen en vlucht van uw vrouw en kind. Verder verklaarde u dat uw twee jongere broers vast

zitten in het grensgebied tussen Kenia en Somalië, waar ze gedwongen rekrutering door al-Shabaab

vrezen. Een van uw broers zou ziek zijn. U legde bijkomend uw schoolcertificaat en uw

geboortecertificaat neer.

Op 27 november 2017 werd u een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een

asielaanvraag (meervoudige aanvraag) betekend. De nieuwe elementen waarop u uw derde verzoek

baseerde, met name de vlucht en de problemen van uw familie, vloeiden volledig voort uit de door u

ingeroepen vervolgingsfeiten, die echter reeds ongeloofwaardig werden bevonden door het CGVS. De

bijkomende verklaringen die u aflegt met betrekking tot uw broers, hielden geen persoonlijke vrees voor

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

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in. U ging niet in beroep tegen deze

beslissing.

Op 4 mei 2018 diende u een vierde verzoek om internationale bescherming in. U houdt vast aan uw

herkomst uit Mogadishu maar stelt in het kader van uw vorige verzoeken valse verklaringen te hebben

afgelegd over uw verblijf in Mogadishu. U stelt in 2008 Somalië te zijn ontvlucht omdat u werd vervolgd

wegens het helpen van uw broer en vader die kledij herstelden voor Somalische regeringssoldaten. U

stelt van januari 2008 tot mei of juni 2014, dus van uw 14de tot uw 21ste, als vluchteling in Nairobi

(Kenia) te hebben verbleven en er als kleermaker te hebben gewerkt. Nadien zou u zijn terug gekeerd

naar Mogadishu (Somalië) waar u problemen kreeg omdat u twee mannen had opgemerkt die met

bommen in uw winkel waren gekomen, waarop u definitief het land verliet. U legde de volgende

documenten neer: de vluchtelingenkaart (foto) van uw moeder, uw broer en uw zus, die allen in het

vluchtelingenkamp Dadaab (Kenia) verblijven; een aantal schooldocumenten en

opleidingscertificaten (kopieën) van uw broer Mo., die in het vluchtelingenkamp Dadaab (Kenia) verblijft;

een kopie van de Belgische identiteitskaarten van uw oom en uw nicht; en een aantal foto’s van u en uw

familie.

B. Motivering

Na analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele

noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft

kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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 van art. 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet. De algemene situatie in uw land

van herkomst houdt daarnaast geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c

van de Vreemdelingenwet in.
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Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u zich in het kader van uw drie voorgaande verzoeken

en uw beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hebt beroepen op valse

verklaringen met betrekking tot uw recent verblijf.

U bleef gedurende heel deze periode volharden in valse verklaringen. De enige verklaring die u hiervoor

geeft is dat u het lastig had toen u pas aan kwam in België, dat de smokkelaar u aanraadde om uw

verblijf in Kenia te verzwijgen en dat uw huidige advocaat u uiteindelijk op andere gedachten bracht

(Notities Persoonlijk onderhoud (NPO), p. 5).

Dit alles ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid. Van een verzoeker kan immers verwacht worden

dat hij spontaan en onmiddellijk de verschillende elementen van zijn relaas toelicht en alle elementen

die de met het onderzoek van het verzoek belaste instantie relevant acht voor de beoordeling van zijn

verzoek om internationale bescherming, aanreikt. U liet duidelijk lange tijd na dit te doen en geeft hier

geen afdoende verklaring voor.

Bovendien legt u, behalve een foto die slechts een momentopname is, geen enkel document neer dat

uw verblijf in Kenia kan staven.

Uit uw verklaringen blijkt daarnaast geenszins een onmogelijkheid om u bij terugkeer naar

Somalië opnieuw in Mogadishu te vestigen, zelfs indien u voordien een periode in Kenia zou

hebben verbleven.

Er kan immers geen geloof worden gehecht aan de persoonlijke problemen die u stelt te hebben

gehad in Somalië.

Hoewel u zelf duidelijk stelt in het kader van uw vorige verzoeken enkel uw verblijf in Kenia te hebben

verzwegen (NPO, p. 11-12) en er inderdaad ook geen enkele reden is waarom u zou hebben gelogen

over uw problemen met al-Shabaab, zijn uw verklaringen betreffende de problemen die u kende in

Somalië manifest tegenstrijdig.

In het kader van uw eerste verzoek stelde u dat u en uw familie in 2008 problemen kenden met al-

Shabaab omdat jullie in jullie kleermakersatelier de taille van vrouwen opmaten. U zou als gevolg

hiervan zijn gearresteerd door al-Shabaab en in gevangenschap mishandeld (cf. beslissing CGVS

15/18515). Ook in het kader van uw vierde en huidige verzoek stelt u dat u en uw familie in 2008

problemen kenden met al-Shabaab, naar aanleiding waarvan u naar Kenia zou zijn vertrokken. U hebt

het echter niet langer over problemen omwille van het opmeten van de taille van vrouwen, maar

problemen omdat jullie kledij voor Somalische regeringssoldaten herstelden (NPO, p. 10-11).

In het kader van uw eerste verzoek stelde u dat u in 2014 opnieuw problemen kreeg met al-Shabaab

nadat u vlaggen had gemaakt voor de overheid en de militie Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ). U werd

bedreigd en daarna achtervolgd. Toen u uw huis binnenvluchtte opende al-Shabaab het vuur. Hierbij

werd uw zoontje geraakt en overleed ter plaatse. U dook onder en verliet het land in 2015 (cf. beslissing

CGVS 15/18515). Ook in het kader van uw vierde en huidige verzoek stelt u dat u in 2015 het land

verliet ingevolge problemen met al-Shabaab. U hebt het echter niet langer over problemen omwille van

het maken van vlaggen, maar problemen omdat er mannen met bommen op zak in uw boetiek waren

verschenen. Deze bommen waren bedoeld om op voorbijrijdende auto’s van de overheid te gooien. Zij

achtervolgden u nadat u hun bommen had opgemerkt en als reactie daarop uw winkel had gesloten.

Toen u uw huis binnenvluchtte openden ze het vuur, waarbij uw zoontje om het leven kwam en u

vervolgens het land verliet (NPO, p. 3; p. 9-10).

Dergelijke tegenstrijdigheden ondermijnen de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Hiermee

geconfronteerd houdt u louter vast aan uw verklaringen. Er kan dan ook geen geloof worden gehecht

aan de persoonlijke problemen die u stelt te hebben gehad in Somalië.

Bovendien blijkt u over een netwerk te beschikken in Mogadishu en hebt u er zich het jaar

voorafgaand aan uw vertrek zonder problemen opnieuw gevestigd.

U stelt zelf dat u op eigen initiatief terugkeerde, omdat u dacht dat de situatie was veranderd (NPO, p. 5;

p. 14). U ging opnieuw in Dharkenley wonen (NPO, p. 14), regio van uw clan Sheikhaal (NPO, p. 6). U

ging er opnieuw aan het werk als kleermaker en vertaalde ook af en toe uit het Swahili (NPO, p. 14). U

hebt regelmatig contact met uw drie ooms langs vaderszijde die met hun gezin in Kaxda wonen, naast

uw wijk Dharkenley (NPO, p. 6-7). Ook uw neef A.A. woont met zijn gezin in Kaxda, waar hij les geeft in

een koranschool (NPO, p. 7-8).

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat op basis van uw verklaringen geen

gegronde vrees in het licht van de criteria van de Vluchtelingenconventie in uwen hoofde kan

worden weerhouden en evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande conclusie niet ombuigen.

U stelt dat uw broer, uw nicht en uw moeder in het vluchtelingenkamp Dabaab in Kenia verblijven en

legt ter ondersteuning hiervan hun vluchtelingenkaarten en een aantal schooldocumenten en

opleidingscertificaten van uw broer neer.



RvV X - Pagina 4

Het loutere feit dat uw familieleden in Kenia wonen noopt echter niet tot een toekenning van een

internationale beschermingsstatus, noch onderschrijft dit gegeven een eventuele vrees in uwen hoofde

bij terugkeer naar Somalië.

U stelt verder dat uw vrouw en kind werden gearresteerd toen ze het land wilden verlaten en dat u tot op

vandaag niet zeker weet waar of onder welke omstandigheden zij zich bevinden (NPO, p. 13). U koppelt

dit gegeven aan uw eigen voorgehouden problemen met al-Shabaab, hetgeen echter niet geloofwaardig

werd bevonden. Het loutere feit dat u in onzekerheid leeft wat betreft de verblijfsplaats en – situatie van

uw gezin noopt echter niet tot een toekenning van een internationale beschermingsstatus en evenmin

onderschrijft dit gegeven een eventuele vrees in uwen hoofde bij terugkeer naar Somalië.

U legt verder kopieën neer van de Belgische identiteitskaarten van uw oom en uw nicht. Ook hier dient

te worden opgemerkt dat dit gegeven niet tot een toekenning van een internationale beschermingsstatus

noopt, noch een eventuele vrees in uwen hoofde bij terugkeer naar Somalië onderschrijft.

De familiefoto’s die u neerlegt vormen evenmin ondersteuning voor een eventuele vrees in uwen hoofde

bij terugkeer naar Somalië.

U stelt dat uw zus S. in 2018 werd vervolgd en gedood omwille van haar werk (NPO, p. 14) maar

koppelt hieraan geen vrees in uwen hoofde bij terugkeer naar Somalië. U stelt dat uw vader in 2012

werd gedood maar u weet niet waarom of onder welke omstandigheden. Sommigen stellen dat hij

slachtoffer werd van Keniaanse bombardementen in de regio, anderen stellen dat hij in een

grondconflict met al-Shabaab was verwikkeld (NPO, p. 13-14). In ieder geval koppelt u hieraan geen

vrees in uwen hoofde bij terugkeer naar Somalië. Het loutere feit op zich dat uw zus omwille van haar

werk zou zijn gedood of dat uw vader in de door u aangehaalde omstandigheden zou zijn omgekomen

volstaat niet om een gegronde vrees in uwen hoofde aannemelijk te maken.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker om internationale

bescherming ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van

willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar

het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c)

van de Vreemdelingenwet.

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

International Protection Considerations with regard to people fleeing Southern and Central Somalia” van

januari 2014 en “UNHCR position on returns to Southern and Central Somalia (Update I)” van mei 2016

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

Mogadishu” van 25 september 2018 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief

dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in vele delen van Zuid- en Centraal-Somalië volatiel blijft. De

gewapende gevechten duren buiten Mogadishu en in de rurale gebieden die onder controle van al-

Shabaab staan, voort. Gebieden onder controle van de Somalische Federale regering, waaronder

Mogadishu, worden dan weer vaak getroffen door aanslagen en andere vormen van geweld. UNHCR

geeft in haar meest recente advies aan dat er in 2014 en 2015 verschillende grootschalige aanvallen

waren in Mogadishu waarbij burgers en civiele infrastructuur werden geviseerd, waaronder hotels en

overheidsgebouwen. Zoals verder wordt uiteengezet blijkt uit de COI Focus over de veiligheidssituatie in

Mogadishu dat het geweld er inderdaad enerzijds de vorm aanneemt van (complexe) terreuraanslagen,

die echter in hoofdzaak gericht zijn op hotels en restaurants populair bij overheidsfunctionarissen en op

overheidsgebouwen of –instellingen, en anderzijds vaak de vorm aanneemt van doelgerichte

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

geeft aan dat veel personen die Zuid- en Centraal-Somalië ontvluchten een profiel hebben waardoor ze

in aanmerking zouden kunnen komen voor de vluchtelingenstatus. UNHCR wijst er eveneens op dat

verzoekers om internationale bescherming afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben

aan bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en

individuele bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. Nergens in

voornoemd documenten wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene

veiligheidssituatie aan elke persoon afkomstig uit Zuid- en Centraal-Somalië een complementaire vorm

van bescherming te bieden. Bovendien blijkt uit de adviezen van UNHCR en uit de door het CGVS

gehanteerde informatie dat het geweldsniveau, de aard van het geweld en de impact van het geweld

regionaal verschillend zijn. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de

actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u

afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Somalië, dient in casu de

veiligheidssituatie in Mogadishu te worden beoordeeld.
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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 25 september 2018) 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. In de onderzochte periode dient er vastgesteld te worden dat het aantal gewelddadige

incidenten licht is gestegen. De stijging ligt vooral aan de toename van de gevechten tussen de

verschillende gewapende groepen en de veiligheidsdiensten. Het geweld tegen burgers, of waar

burgers het slachtoffer van kunnen worden, door de verschillende actoren is in deze periode gedaald.

Het totaal aantal geschatte burgerslachtoffers in de hoofdstad daalt in deze verslagperiode. De

veiligheidsincidenten die zich in Mogadishu hebben voorgedaan kaderen 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 aanslagen, bomaanslagen en

zelfmoordaanslagen waarvan het merendeel wordt opgeëist door al-Shabaab. Andere aanslagen

worden door niemand opgeëist. 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 veiligheidskonvooien 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. Onder de slachtoffers van deze

aanslagen bevinden zich overheidsfunctionarissen, politieagenten, soldaten of medewerkers van de

inlichtingendiensten, AMISOM-personeel, een districtsvoorzitter, journalisten, medewerkers van ngo’s

en internationale organisaties, clanoudsten, een jongerenactivist, de vader van een personeelslid van de

militaire rechtbank, een leraar, belastinginners, een lid van de Jemenitische ambassade, zakenlui, en

soms ook gewone omstaanders. 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. Naast bovenvermelde (complexe) aanslagen en doelgerichte

moordaanslagen vinden er nog een aantal andere incidenten plaats, die ook burgerdoden maken. Het

gaat om politiek gemotiveerde clanconflicten, criminaliteit, conflicten over grondbezit, confrontaties

tussen de ordediensten en mortieraanvallen, onder meer (op AMISOMdoelwitten) in de buurt van het

stadium van Mogadishu, die aan al-Shabaab worden toegeschreven. In de verslagperiode vielen 3

burgerdoden bij dergelijke mortieraanvallen. In 2017 is in Mogadishu de Mogadishu Stabilisation Unit

opgericht. Deze unit focust zich ook op de ontwapening van de bevolking en van illegale milities. Dankzij

deze unit is het aantal aanvallen door al-Shabaab in Mogadishu tijdens de ramadan verder blijven

dalen. In 2018 is voor wat betreft Somalië het aantal spectaculaire acties van al-Shabaab tijdens de

ramadanmaand gedaald en zijn er minder dodelijke slachtoffers gevallen. Het is de eerste keer in drie

jaar tijd dat er tijdens de ramadan geen grote aanval wordt gepleegd door al-Shabaab in Somalië.

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.
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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 aantal veiligheidsincidenten 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 geweld en klimaatverandering 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 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 de

gezondheidszorg en het onderwijs - in 2018 leggen leerlingen uit meer dan 300 secondaire scholen

doorheen de stad hun eindexamens af in 63 examencentra -, 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, een eerste mini-marathon in 2018, tieners die

voetballen op Lido Beach, met restaurants en internetcafés, met jongeren die koffie drinken of flaneren,

en de organisatie van een TEDxconferentie en sinds 2015 een jaarlijkse boekenbeurs. Eind december

2017 opent aan het strand een nieuw prestigieus hotel. In mei 2018 heropent autofabrikant Toyota een

kantoor in Mogadishu, na 30 jaar afwezigheid. Basisvoorzieningen zoals huisvuilophaal, brandweer,

elektriciteit zijn beschikbaar.

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

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

verzoeker om internationale bescherming, 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.

In zoverre u aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door het

willekeurig geweld te Mogadishu en hierbij verwijst naar de problemen die u had met al-Shabaab

wegens uw werk als kleermaker dient opgemerkt te worden dat dit element betrekking heeft op een

omstandigheid dat verband houdt met de criteria van de vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het

reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat u

problemen kende met al-Shabaab wegens uw werk als kleermaker maakt reeds het voorwerp uit van

een onderzoek van uw nood aan internationale bescherming (supra). Elementen die aan bod komen in

het kader van een beoordeling van de vervolgingsvrees of het reëel risico komen bovendien niet in

aanmerking als persoonlijke omstandigheden die het reëel risico blootgesteld te worden aan

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

vreemdelingenwet kunnen verhogen.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift



RvV X - Pagina 7

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 3 december 2018 een schending aan van “artikel 1A (2) van

de Vluchtelingenconventie van 1951 ondertekend te Genève; artikels 48/3, 48/4, en 48/7 van de wet van

15 december 1980; de motiveringsplicht, meer bepaald de artikelen 2 en 3 van de uitdrukkelijke

motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede de schending van het artikel 62 van de wet van 15 december

1980; het zorgvuldigheidsbeginsel (noodzakelijkheid al de elementen van het dossier in aanmerking te

nemen, het dossier over een voorzichtige wijze te behandelen en te berusten op de inhoud van het

administratief dossier); de beoordelingsfout; de samenwerkingsplicht van de asielinstanties”.

Hij benadrukt “dat hij in 2008 inderdaad problemen heeft gekend omwille van het herstellen van de kledij

van de vrouwen van de soldaten”, wat hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud verduidelijkt zou hebben. Hij

legt uit “dat hij niet rechtstreeks betrokken werd bij het maken van vlaggen, maar dat deze opdracht aan

zijn vader werd gevraagd”. Volgens hem kunnen deze twee tegenstrijdigheden “op zich niet doen

besluiten dat het volledig relaas van verzoeker ongeloofwaardig is”, temeer gelet op de

samenwerkingsplicht in hoofde van de commissaris-generaal. Hij klaagt aan “dat er geen enkel

onderzoek naar de geloofwaardigheid van het huidig relaas van verzoeker werd gevoerd, maar dat dit

relaas ongeloofwaardig werd beschouwd louter omwille van tegenstrijdige verklaringen op twee

elementen, dit terwijl hij het voor de eerste keer heeft over de problemen die hij heeft gekend omwille

van het opmerken van de twee personen met bommen in zijn winkel”.

Wat zijn netwerk in Mogadishu betreft, stelt verzoeker dat hij “heel weinig contacten heeft met zijn ooms

die nog in Mogadishu verblijven”, hun volledige namen niet kent en niet weet “waar en voor zie wij

werken”. Hij wijst erop “dat deze tak van de familie hem verwijt geen geld te kunnen sturen vanuit

België”. Hij legt uit dat hij niet bij hen woonde na zijn terugkeer uit Kenia, maar bij zijn oom Ab. woonde

die nu overleden zou zijn. Verzoeker citeert uit “International Protection Considérations with Regard to

people fleeing Southern and Central Somalia” van 17 januari 2014 van UNHCR, waaruit volgens hem

blijkt “dat de maatschappelijke, clan-structuren, die vroeger in Somalië een grote ondersteunende rol

speelden deze rol vandaag niet meer spelen, zeker in Mogadishu” en “dat het bijzonder moeilijk is om te

overleven zonder ondersteunende netwerk en dat voornamelijk de nucleaire familie zo'n ondersteunend

netwerk kan bieden”. Hij meent nog “dat de eigenlijke familielinken en de mogelijke steun dat verzoeker

zou kunnen krijgen bij terugkeer naar Mogadishu onvoldoende duidelijk is”.

Verzoeker wijst erop dat niet betwist wordt dat hij “als tolk occasioneel werkte tussen de Somalische

Bevolking en de troepen van AMISOM aangezien hij vlot Swahili spreekt” en “dat de zus van verzoeker

dezelfde activiteit had en dat zij hierdoor om het leven kwam”. Hij klaagt aan dat hem hierover “geen

enkele vraag” werd gesteld, terwijl “het feit dat de zus van verzoeker omwille van haar werk als

vertaalster/tolk vermoord werd een ernstige aanwijzing [is] dat dit werk grote risico’s meebrengt”. Hij

verwijst naar de risicoprofielen vermeld in “International Protection Considérations with Regard to people

fleeing Southern and Central Somalia” van 17 januari 2014 van UNHCR en meent dat “het vertalen of

tolken tussen de leden van AMISOM en de Somalische personen die met hen of met hun o.a. medische

diensten in contact komen een voldoende reden [is] om in dit risicoprofiel te vallen”.

Gezien hij de weerhouden tegenstrijdigheden heeft tegengesproken, meent hij dat artikel 48/7 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) toegepast moet worden.

Verzoeker geeft een theoretische uiteenzetting over de subsidiaire bescherming en de beoordeling van

het risico in het kader van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Hij voert aan dat niet betwist

wordt “dat er een gewapend conflict aanwezig is in Somalië”. Hij wijst op de “persoonlijke elementen die

voor verzoeker het risico op ernstige verhogen”, zijnde zijn hoedanigheid “als vertaler en als persoon die

Swahili spreekt”, zijn “beperkt familiaal netwerk”, zijn gebrek aan onderdak “bij zijn familieleden in geval

van terugkeer”, zijn afwezigheid uit Mogadishu, zijn weinige ervaring met het leven in Mogadishu en zijn

kwetsbaar profiel “op psychologisch vlak”.

Verzoeker vraagt hem als vluchteling te erkennen, hem minstens de subsidiaire bescherming toe te

kennen. In uiterst ondergeschikte orde vraagt verzoeker het dossier “terug te verwijzen naar het CGVS”.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een “Psychologisch attest”.
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Bij aanvullende nota, op 23 januari 2019 toegekomen op de Raad, voegt de commissaris-generaal “COI

Focus: Somalië. Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 25 september 2018 (update).

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

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

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij 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. 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.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Huidig beroep werd ingesteld tegen de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire bescherming, genomen op 29 oktober 2018, in het kader van verzoekers

vierde verzoek om internationale bescherming.

2.4.2. In het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming, nam de commissaris-

generaal op 7 april 2016 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire bescherming, gezien geen geloof kon worden gehecht aan de beweerde vervolgingsfeiten en

gezien zijn herkomst uit Mogadishu niet in aanmerking kwam voor de subsidiaire bescherming. De Raad

bevestigde deze beslissing op 28 november 2016 (RvV 28 november 2016, nr. 178 473).

2.4.3. In het kader van zijn tweede verzoek om internationale bescherming, nam de commissaris-

generaal op 17 februari 2017 een beslissing tot weigering van inoverwegingname, gezien de door hem

aangehaalde nieuwe elementen enkel voortvloeiden uit de eerder door hem ingeroepen vluchtmotieven

en er geen geloof aan werd gehecht. Verzoeker diende geen beroep in tegen deze beslissing.

2.4.4. In het kader van zijn derde verzoek om internationale bescherming, nam de commissaris-generaal

op 27 november 2017 een beslissing tot weigering van inoverwegingname, gezien de door hem

aangehaalde nieuwe elementen enkel voortvloeiden uit de eerder door hem ingeroepen vluchtmotieven

en er geen geloof aan werd gehecht. Verzoeker diende geen beroep in tegen deze beslissing.

2.4.5. Verzoeker verklaart in zijn huidige, vierde, verzoek om internationale bescherming dat hij in 2008

Somalië is ontvlucht omdat hij werd vervolgd wegens het helpen van zijn broer en vader die kledij

herstelden voor soldaten, dat hij vanaf januari 2008 in Nairobi (Kenia) heeft verbleven, dat hij in 2014

terugkeerde naar Mogadishu, waar hij opnieuw problemen kreeg, en dat hij in 2015 definitief zijn land

verliet om naar Europa te reizen (verklaring volgend verzoek, vraag 10, 15; notities 5 oktober 2018, p. 5)

2.4.6. De Raad benadrukt dat een verzoeker om internationale bescherming nochtans de verplichting

heeft om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om

internationale bescherming en het is aan hem/haar om de nodige feiten en alle relevante elementen aan

te brengen aan de asielinstanties zodat deze kunnen beslissen over het verzoek om internationale

bescherming.
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De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie

geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De Raad wijst er nog op dat

verzoeker reeds bij de aanvang van zijn eerste verzoek om internationale bescherming in 2015 werd

meegedeeld: “U moet steeds de waarheid vertellen. Valse of onjuiste verklaringen kunnen tot gevolg

hebben dat uw asielaanvraag wordt verworpen. Geloof niet diegenen die u aanraden om feiten toe te

voegen, uit te vinden of anders voor te stellen.” (vragenlijst DVZ 16 september 2015, voorafgaand

advies).

2.4.7. De Raad merkt op dat verzoeker zijn jarenlange verblijf in Kenia achterhield doorheen zijn drie

vorige asielprocedures. Verzoeker bleef echter gedurende zijn verschillende asielprocedures in 2015-

2016, begin 2017 en eind 2017 volharden in zijn bewering dat hij vanaf zijn geboorte tot aan zijn vertrek

in april 2015 in Mogadishu had gewoond. Verzoeker kreeg doorheen zijn drie asielprocedures

meermaals de kans alsnog de waarheid te vertellen. Noch bij zijn eerste interview (vragenlijst DVZ 16

september 2015, vraag 10), noch bij zijn eerste persoonlijk onderhoud (notities van het persoonlijk

onderhoud (hierna: notities) 23 maart 2016), noch bij zijn verklaring in het kader van zijn tweede verzoek

(verklaring meervoudige aanvraag 30 januari 2017, vraag 10), noch bij zijn verklaring in het kader van

zijn derde verzoek (verklaring meervoudige aanvraag 9 november 2017, vraag 10), maakte hij melding

van zijn verblijf in Nairobi (Kenia) of van het feit dat zijn familieleden tot op heden in het Keniaans

vluchtelingenkamp Hargardhere, Dadaab, verblijven.

2.4.8. Hoe dan ook verzoeker blijft in gebreke stukken aan te brengen die zijn 6 jaar durende verblijf in

Nairobi kan aantonen terwijl hij wel Keniaanse documenten van andere familieleden kan aanbrengen.

Verzoeker verklaarde er nochtans te hebben gewerkt in een hotel en vervolgens als kleermaker, eerst

als assistent en dan voor zichzelf (“Ik kwam alleen aan in Nairobi en begon te werken in een hotel.

Daarna, in 2009 of 2010 vond ik een kleermaker en werkte ik als kleermaker in die winkel. […] Ik was

zelf kleermaker gedurende heel die tijd. Eerst assistent, later voor mezelf.”; notities 5 oktober 2018, p.

11), alsook langs “verschillende wegen” te hebben geprobeerd de vluchtelingenstatus te verkrijgen

(notities 5 oktober 2018, p. 11). Verzoeker legt enkel een foto van hem “in Nairobi in 2011 voor een van

bekendste gebouwen” neer (verklaring meervoudige aanvraag 4 juni 2018, vraag 17), wat bezwaarlijk

een langdurig verblijf of professionele activiteiten daar kan aantonen, temeer gezien verzoeker niet eens

kon aangeven welk gebouw het was (verklaring meervoudige aanvraag 4 juni 2018, vraag 17).

Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij bij zijn vlucht in 2015 via Kenia is gegaan.

2.4.9. Hoe dan ook gaf verzoeker op zijn persoonlijk onderhoud in het kader van zijn huidige, vierde,

verzoek meermaals aan dat zijn problemen dezelfde zijn als degene die hij noemde in zijn eerdere

verzoeken en dat hij hieromtrent “absoluut geen enkele leugen” had verteld (“Het probleem is nog

steeds hetzelfde, het is een probleem dat ik tot vandaag heb. […] Ik moet u zeggen, mijn probleem is

hetzelfde gebleven. […] Er is absoluut geen enkele leugen die ik heb verteld met betrekking tot die

problemen.”; notities 5 oktober 2018, p. 12).

2.4.10. In het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming werd reeds geoordeeld dat

deze door hem ingeroepen problemen niet geloofwaardig zijn (RvV 28 november 2016, nr. 178 473):

“Uit de bestreden beslissing blijkt dat er geen geloof gehecht wordt aan de verklaringen van de

verzoekende partij omtrent haar asielrelaas.

In haar verzoekschrift geeft de verzoekende partij aan dat ze zich telkens een tijdje gedeisd hield nadat

Al-shabaab haar bedreigd had, maar dan opnieuw met haar werkzaamheden diende te beginnen

omwille van financiële redenen. Haar hele familie is afhankelijk van haar werkzaamheden. Hiermee

herhaalt de verzoekende partij hetgeen wat ze reeds tijdens haar gehoor verklaard heeft. In dit verband

wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing terecht wordt gesteld dat: “Gezien de ernst van de

(deels uitgevoerde) bedreigingen is een loutere verwijzing naar een gebrek aan alternatieven

onvoldoende om uw roekeloos gedrag te verklaren. Dit des te meer aangezien al-Shabaab zich

aanvankelijk enkel verzette tegen het vervaardigen van vrouwenkleding en de manier waarop de maten

werden genomen (gehoorverslag CGVS 23 maart 2016, p.11). U en uw familie hadden zich dan ook op

eenvoudige wijze aan de vervolging door al-Shabaab kunnen onttrekken door zich toe te leggen op de

andere producten die volgens uw verklaringen in het atelier werden vervaardigd namelijk

mannenkleding, gordijnen en bekleding voor bankstellen (gehoorverslag CGVS 23 maart 2016, p.4).”
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Voorts wijst de Raad erop dat de verzoekende partij aangehaald heeft dat ze reeds verscheidene jaren

door Al-shabaab bedreigd werd en dat zelfs een aantal bedreigingen reeds uitgevoerd werden. Gelet op

deze omstandigheden is het ongeloofwaardig dat de verzoekende partij in die omstandigheden

opdrachten aannam van tegenstrevers van Al-shabaab zoals van het Somalisch leger en Ahlu Sunna

Waljama’s (hierna: ASWJ) om vlaggen te maken (gehoorverslag 26 maart 2016, p. 10). Dit is des te

meer ongeloofwaardig omdat de verzoekende partij verklaard heeft dat Al-shabaab haar in het oog hield

(gehoorverslag 26 maart 2016, p.10) en dat ze gehoord had dat Al-shabaab in dezelfde periode nog

regelmatig executies uitvoerde, alhoewel ze niet meer zo machtig waren (gehoorverslag 26 maart 2016,

p.14).

Voorts meent de verzoekende partij in tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat

Al-shabaab wel doortastend gehandeld heeft. De verzoekende partij benadrukt in haar verzoekschrift

dat haar broer en twee medewerkers van het naaiatelier vermoord werden en dat de verzoekende partij

zelf meermaals bedreigd werd alsook tweemaal werd vastgehouden. Zij is dan ook van mening dat er

wel degelijk sprake is van een doortastend optreden van Al-shabaab. Vooreerst wijst de Raad erop dat

de verzoekende partij tijdens haar gehoor op het CGVS verklaard heeft dat haar twee broers vermoord

werden door Al-shabaab, en niet één broer en twee medewerkers, zoals ze in het verzoekschrift

aangeeft. Gelet op de verklaringen dat haar twee broers in 2007 en 2008 door toedoen van Al-shabaab

overleden zijn en dat een medewerker, die na de dood van haar eerste broer aangenomen werd, reeds

in 2008 gevlucht is, daar deze medewerker bedreigd werd is het niet aannemelijk dat ze in haar geval,

pas na verscheidenen jaren van bedreigingen die zonder gevolg gebleven zijn, overgegaan zouden zijn

tot een ontvoering. Dit gedrag van Al-shabaab strookt niet met het eerder vertoonde gedrag en de

reputatie van de groepering. In de bestreden beslissing wordt terecht gesteld dat: “Wat dit betreft blijkt

uit informatie dat een weigering hun regels na te leven tot ernstige bestraffing kan leiden. Uit informatie

blijkt bovendien dat al-Shabaab ook in 2015 steeds in staat was operaties uit te voeren in de

Somalische hoofdstad. Het is dan ook onaannemelijk dat u gedurende al die tijd slechts zou zijn

bedreigd door de groepering. Het afwachtende gedrag ten opzichte van u strookt bovendien niet met de

grote actiebereidheid van al-Shabaab ten opzichte van de andere personen die uw taak tegen de zin

van al-Shabaab in bleven uitvoeren. Zowel uw broer (die na een eenmalige waarschuwing reeds om het

leven werd gebracht), als zijn vervanger werden immers reeds na een korte tijd het doelwit van een

aanslag. In het geval van uw voorganger zelfs ondanks de bescherming van zijn machtige Abgal clan.”

Voorts is het ongeloofwaardig dat de verzoekende partij uit de handen van Al-shabaab ontsnapt is, en

dat Al-shabaab de verzoekende partij gezocht heeft na deze ontsnapping (gehoorverslag CGVS 23

maart 2016, p. 14) terwijl ze haar woon- en werkplaats kenden. Ook is het ongeloofwaardig, gelet op de

reputatie van Al-shabaab, dat de verzoekende partij twee keer uit de handen van Al-shabaab ontsnapt is

(gehoorverslag CGVS 23 maart 2016, p. 13). De verzoekende partij verduidelijkt geenszins met haar

betoog waarom Al-shabaab haar 7 jaar lang enkel bedreigd heeft zonder tot een uitvoering van deze

bedreiging over te gaan. Bovendien geeft de verzoekende partij geen verklaring waarom Al-shabaab

haar niet opnieuw zou opzoeken na haar ontsnapping. Al deze elementen komen niet geloofwaardig

over, gelet op de relatief snelle aanslagen op de broers en de vader van de verzoekende partij en op de

reputatie van Al-shabaab.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wees er in de bestreden beslissing ook

op dat: “Het is in het licht van uw voorafgaande problemen met al-Shabaab ook totaal ongeloofwaardig

dat u zomaar opdrachten aannam van hun tegenstanders zoals het Somalische leger en ASWJ

(gehoorverslag CGVS 23 maart 2016, p.10). De geloofwaardigheid van uw verklaringen hierover wordt

bijkomend ondergraven door de vaststelling dat u ervan uit ging dat u door al-Shabaab in het oog werd

gehouden. U stelt immers dat ze wisten wie het atelier binnenkwam, hoe zij er uit zagen en op welk uur

u de afmetingen had genomen (gehoorverslag CGVS 23 maart 2016, p.10). Dat u desondanks in

opdracht van soldaten een vlag maakte en in 2014 een opdracht van Ahlu Sunna Waljama’a

aanvaardde om ook voor hen vlaggen te maken (gehoorverslag CGVS 23 maart 2016, p.4)p. 10) is

totaal onaannemelijk. Gevraagd waarom u dergelijke risico’s nam, verklaart u dat al-Shabaab in die

periode niet heel machtig was en u gedurende een tijd geen bedreigingen meer had ontvangen

(gehoorverslag CGVS 23 maart 2016, p. 14). Deze verklaring is echter gebrekkig gezien de

gebeurtenissen die zich volgens uw eigen verklaringen reeds voordien hadden afgespeeld. Bovendien

verklaart u zelf dat u regelmatig nog hoorde over executies die in deze periode door al-Shabaab werden

uitgevoerd (gehoorverslag CGVS 23 maart 2016, p. 14).” Deze elementen van de bestreden beslissing,

die betrekking hebben op de kern van haar asielrelaas, worden door het betoog van de verzoekende

partij niet weerlegd.
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Er kan geen geloof gehecht worden aan de verklaringen van de verzoekende partij dat na de aanslagen

op haar broers, na de vlucht van haar vader en na zelf meermaals bedreigd te zijn geweest, de

verzoekende partij zomaar opdrachten aanneemt van tegenstanders van Al-shabaab, terwijl zij op de

hoogte was van het feit dat zij en haar werkzaamheden in het oog werden gehouden door hen.

Met betrekking tot de tegenstrijdigheid tussen haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken

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

CGVS), stelt de verzoekende partij dat haar niet veel tijd werd gegeven bij de DVZ. Ook stelt de

verzoekende partij dat het gehoor bij de DVZ enkel een samenvatting is van haar verklaringen en dat ze

niet uitgebreid mocht vertellen. In dit verband wijst de Raad erop dat de tegenstrijdigheid de kern van

haar asielrelaas betreft, met name of zij ontsnapt is aan Al-shabaab of dat zij door Al-shabaab werd

vrijgelaten. Op de DVZ verklaarde de verzoekende partij dat “In december 2007 werd ik een tweede

keer opgepakt door Al-Shabaab, om dezelfde reden. Ik werd 13 à 14 dagen vastgehouden. Er ontstond

onenigheid tussen leden van Al-Shabaab onderling, waardoor een van hen een aantal gevangen heeft

vrijgelaten (waaronder ik)” (Vragenlijst DVZ, punt 3.1), terwijl tijdens het gehoor op het CGVS de

verzoekende partij het volgende heeft verklaard: “Tweede keer ben ik ontsnapt omdat ze onderling ruzie

kregen ik en een andere jonge man konden ontsnappen. Onderling kregen ze ruzie. Ik weet alleen niet

waar het om ging; maar dat was onze kans wij zijn dan over de muren gesprongen.” (gehoorverslag

CGVS, 23 maart 2016, p13). Voorts heeft de verzoekende partij op de DVZ verklaard dat: “Mijn vader

was in 2012 reeds gevlucht van Al-Shabaab. Toen hij aankwam in Hosungo werd hij gedood bij een

luchtaanval van het Keniaanse leger.”(Vragenlijst DVZ, punt 3.5), terwijl de verzoekende partij bij het

gehoor op het CGVS het volgende heeft gesteld: “Ik weet niet of hij vandaag leeft of overleden is.”

(gehoorverslag CGVS, 23 maart 2016, p10) en “Mijn vader was op zoek naar iets beters. Zo ben ik ook

mijn vader kwijtgeraakt. Ik had hoop, ik bleef hopen dat hij terugkeerde met iets beters.” (gehoorverslag

CGVS, 23 maart 2016, p12). In dit verband wordt er op gewezen dat redelijkerwijze van de verzoekende

partij kan worden verwacht dat zij alle kernelementen van haar asielrelaas, zoals in casu de beëindiging

van haar vasthouding door Al-shabaab en het lot van haar vader, correct kan situeren, ook bij het eerste

interview. De Raad benadrukt dat van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven

en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat

hij alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land

van herkomst. De asielzoeker draagt de verantwoordelijkheid voor het volledig en gedetailleerd

communiceren van alle feitelijke gegevens die relevant zijn ter ondersteuning van zijn asielrelaas, in

casu de beëindiging van haar vasthouding door Al-shabaab en het lot van haar vader. Bovendien

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

waardoor zij zich akkoord heeft verklaard met de inhoud ervan.

Het door de verzoekende partij bijgebracht medische attest is niet van dien aard om de appreciatie van

haar asielaanvraag in positieve zin om te buigen. Aan de voorgelegde documenten kan slechts

bewijswaarde worden toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige,

coherente en plausibele verklaringen, wat in casu allerminst het geval is gebleken. Documenten hebben

immers enkel een ondersteunde werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van

een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel

niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Een medisch attest is geen

sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de verzoekende partij haar verwondingen opliep. De

arts doet vaststelling betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt; rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen; hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen;

desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden kan schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen (RvS 10 juni 2004, nr.

132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10 oktober 2007, nr. 2468). Daarenboven steunen de

bevindingen met betrekking tot het litteken op de bovenarm in het medische attest van de Belgische

huisarts uitsluitend op de verklaringen van de verzoekende partij zelf om een psychische aandoening te

bevestigen. Aangezien aan haar verklaringen geen geloof kan worden gehecht, kan bezwaarlijk een

causaal verband overtuigen tussen deze stukken en haar asielrelaas. Hoe dan ook kan dit medische

stuk evenmin de geloofwaardigheid van haar asielmotieven herstellen.

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

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

post factum verklaringen, het formuleren van loutere beweringen en het maken van persoonlijke

vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de

conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. De verzoekende partij weerlegt dan ook

geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun

vinden in het administratief dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.”

2.4.11. De commissaris-generaal besloot in het kader van verzoekers tweede en derde verzoek tot een

weigering van inoverwegingname (17 februari 2017 en 27 november 2017), gezien de door hem

aangehaalde nieuwe elementen enkel voortvloeiden uit de eerder door hem ingeroepen vluchtmotieven

en er geen geloof aan werd gehecht.

2.4.12. De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een volgend verzoek om

internationale bescherming, de beslissingen met betrekking tot vorige verzoeken om internationale

bescherming nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad heeft immers niet de bevoegdheid om

opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot eerdere

verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat de

desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden aangevochten of een

beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een

bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die

eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen. Dit neemt echter niet weg dat hij bij de beoordeling van

een volgend verzoek om internationale bescherming rekening mag houden met alle feitelijke elementen,

ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een vorig verzoek

om internationale bescherming zijn afgelegd.

2.4.13. De reeds eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van de aangehaalde vluchtmotieven wordt

nog bevestigd door verzoekers andersluidende verklaringen hierover op zijn persoonlijk onderhoud van

5 oktober 2018.

2.4.14. Zo vertelde hij over zijn problemen in 2008 dat hij werd bedreigd en vastgehouden omdat

verzoekers familie in hun kleermakerij kleren van soldaten herstelden (“Mijn vader was kleermaker, hij

was al oud en was heel bang dat de Ethiopische soldaten zouden komen en hem zouden vragen hun

kledij te herstellen. Mijn vader was bang en wilde dat niet doen. Dus ik deed dat voor hen, een tijdje.

Toen hebben ze me een tijdje opgepakt. […] De Somalische bevolking was tegen de Ethiopiërs.

Diegenen die het brood verkochten, verkochten dat aan de overheidstroepen die samenwerkten met de

Ethiopiërs. Maar elke handelaar, die verkocht aan Ethiopische troepen, werd aangevallen en gedood.

Zelfs als je Ethiopische talen sprak, zoals Oromo, werd je daarom gedood. De reden waarom wij werden

aangevallen was niet de taal, maar omdat de Somalische troepen soms kwamen vragen om kledij te

herstellen. […] Maar mijn vader, die een oudere man was, die was bang om de troepen te weigeren. En

hij was ook bang van de anderen, als hij de overheidstroepen zou helpen.”; notities 5 oktober 2018, p.

10-11). Tijdens zijn eerste asielprocedures maakte verzoeker echter geen enkele melding van het

herstellen van kledij van soldaten, maar sprak hij enkel over bedreigingen omwille van het opmeten van

vrouwen in hun kleermakerij. Na confrontatie met zijn afwijkende verklaringen ontkende verzoeker te

hebben gezegd dat hij de kleren van de soldaten herstelde en gaf hij aan dat het de kleren van hun

vrouwen betrof (“Ik heb nooit gezegd dat ik de kleren van de soldaten repareerde. Het waren de kleren

van hun vrouwen.”; notities 5 oktober 2018, p. 11). De Raad ziet echter niet in waarom verzoeker tijdens

zijn persoonlijk onderhoud op 23 maart 2016 enkel zou spreken over de bedreigingen omwille van het

opmeten van vrouwen (notities 23 maart 2016, p. 8-9), terwijl hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud van 5

oktober 2018 dan weer aanvankelijk enkel herstellen van kleren van Ethiopische dan wel Somalische

soldaten vermeldde (notities 5 oktober 2018, p. 10-11). Verzoekers inconsequente weergave van de

feiten wijst erop dat ze niet in werkelijkheid hebben plaatsgevonden.

2.4.15. Ook verzoekers verklaringen over zijn problemen nadat hij uit Nairobi, Kenia, was teruggekeerd,

zijn niet verenigbaar met zijn relaas in de eerdere asielprocedures. Tijdens zijn persoonlijk onderhoud

van 5 oktober 2018 vertelde verzoeker dat hij in zijn boetiek mannen van Al Shabaab met bommen op

zak opmerkte, dat hij hierop zijn winkel sloot, naar zijn schoonmoeder vluchtte en pas later op de avond

naar huis ging, maar dat mannen van Al Shabaab hem daar opwachtten, het vuur openden en hierbij

verzoekers zoontje raakten en doodden (“Ik werkte in de bakara van Dharkenley.
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De mannen hadden twee bommen in hun zak. Toen ik die bommen met mijn eigen ogen heb gezien...

Over het algemeen, als je dat soort zaken ziet, bommen of wapens, dat moet je nooit panikeren, roepen

dat er wapens zijn. Want dan komen er nooit meer klanten naar je boetiek. Toen ik de bommen heb

gezien, was ik superbang. Ik zei tegen mijn kanten in de winkel dat ik zou sluiten omdat het tijd was om

te bidden. Ik ben niet meteen naar huis gegaan, ik had veel gehoord over die mensen en hun

strategieën. Dus ik ging naar mijn schoonmoeder. Ik bleef bij haar, in het district Whardigley, in de wijk

Labadagha. Ik ben daar heel lang gebleven. Pas 's avonds, rond 19u30, heb ik een bus genomen om

terug te keren naar Dharkinley. Die mannen waren verschillende keren terug gekeerd naar mijn huis, ze

zochten me en zagen me van ver aankomen. Ik was op mijn hoede, ik wist dat ze mij zochten en merkte

dat ik gevolgd werd. Ze liepen sneller en ik liep ook sneller. De mannen liepen achter mij maar ik liep

heel snel en ze konden me niet inhalen. Ik kwam aan de deur, mijn echtgenote deed niet onmiddellijk

open omdat ze mijn zoontje aan het wassen was. Toen ze open deed liep ik naar binnen, ze schoten op

mij en raakten mijn zoontje.”; notities 5 oktober 2018, p. 9-10). Tijdens zijn persoonlijk onderhoud op 23

maart 2016 stelde verzoeker daarentegen dat hij door Ahlu Sunna Waljama’a gevraagd werd 2200

vlaggen te maken, dat Al Shabaab hem hierover belde en bedreigde, dat hij vanaf dan steeds angstig

was als hij haar huis ging en dat hij op een dag bij een bushalte afstapte en mannen Al Shabaab hem

langs achteren benaderden, waarop hij naar huis begon te lopen en ze hem beschoten wanneer zijn

vrouw de deur opendeed en zijn zoon werd getroffen (notities 23 maart 2016, p. 10-11). In het kader van

zijn tweede verzoek liet hij dan weer optekenen “dat ik mijn land ben ontvlucht omwille van de bom, die

voor mijn winkel is geplaatst” (verklaring meervoudige aanvraag 30 januari 2017, vraag 21), wat nog een

andere versie van de feiten betreft en te meer klemt nu verzoeker geen problemen met zijn zoontje

vermeldde.

2.4.16. Na confrontatie van zijn eerdere andersluidende verklaringen, stelde verzoeker op zijn laatste

persoonlijk onderhoud dat het “eerder zijn vader en de anderen” waren die de vlaggen maakten, maar

niet hijzelf (“Ik had niets te maken met die vlaggen. Ik was niet diegene die werd beschuldigd van die

vlaggen. Het was eerder mijn vader en anderen die vlaggen maakten, niet ik.”; notities 5 oktober 2018,

p. 11-12). Ook in het verzoekschrift wordt aangevoerd “dat hij niet rechtstreeks betrokken werd bij het

maken van vlaggen, maar dat deze opdracht aan zijn vader werd gevraagd”. Deze beweringen stroken

echter niet met verzoekers uitdrukkelijke stellingen hieromtrent tijdens zijn eerste asielprocedure: “Ahlu

Sunna Waljama’a benaderde mij. […] Ik moest een vlag voor hun maken, het was een groene vlag die

ze hebben. Zelfde kleur als de groene stoel hier. Ik moest op dezelfde manier maken als voor de

overheid. Het was ongeveer 2200 stuks, moest ik maken, ter herdenking van de profeet. Al-Shabaab

belde mij, ik was midden in mijn werk en nog niet klaar.” (notities 23 maart 2016, p. 10).

2.4.17. De stelling in het verzoekschrift dat het geen tegenstijdigheid betreft omdat “hij het voor de

eerste keer heeft over de problemen die hij heeft gekend omwille van het opmerken van de twee

personen met bommen in zijn winkel” kan evenmin overtuigen. Zo wijst de Raad er nogmaals op dat

verzoeker aangaf dat zijn problemen dezelfde zijn als degene die hij noemde in zijn eerdere verzoeken

en dat hij hieromtrent “absoluut geen enkele leugen” had verteld (notities 5 oktober 2018, p. 12).

Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen ontegensprekelijk dat hij het telkens had over dag waarop

zijn zoontje gedood werd, wat ook de dag was waarop hij zijn huis ontvluchtte en niet meer terugkeerde

(“Vanaf daar is mijn vluchtweg begonnen.”; notities 23 maart 2016, p. 11; “Vanaf dat moment ben ik niet

meer terug gekeerd naar mijn huis.”; notities 5 oktober 2018, p. 10). Verzoeker geeft volledig afwijkende

en onderling onverzoenbare versies van dé rechtstreekse aanleiding van zijn vlucht én van de

omstandigheden waarin zijn zoon gedood werd, wat de geloofwaardigheid van deze feiten

logischerwijze geheel ondergraaft.

2.4.18. Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoeker “als tolk occasioneel werkte tussen

de Somalische Bevolking en de troepen van AMISOM aangezien hij vlot Swahili spreekt” en dat hem

hierover “geen enkele vraag” werd gesteld, terwijl “het feit dat de zus van verzoeker omwille van haar

werk als vertaalster/tolk vermoord werd een ernstige aanwijzing [is] dat dit werk grote risico’s

meebrengt”, wijst de Raad er vooreerst op dat verzoeker geen begin van bewijs neerlegt van het

overlijden van zijn zus, laat staan dat hij zou aantonen dat zij vermoord werd omwille van haar

activiteiten als tolk.

2.4.19. De Raad merkt verder op dat verzoeker in het kader van zijn huidig verzoek bij de Dienst

Vreemdelingenzaken nog beweerde “tewerkgesteld” te zijn als tolk waarbij hij “vertaalde van Somalisch

naar Swahili voor zieke en gewonde mensen in het ziekenhuis in Mogadishu” (verklaring volgend

verzoek 4 juni 2018, vraag 22), terwijl hij op het Commissariaat-generaal stelde slechts “af en toe”
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vertaald te hebben wanneer mensen hem opbelden, maar hier nooit voor betaald te zijn geweest (“Ik

kende ook een beetje Swahili dus vertaalde ook af en toe. Maar daarvoor werd ik niet betaald. Mensen

belden me op en ik vertaalde wat de persoon me zei.”; notities 5 oktober 2018, p. 14).

2.4.20. Nog daargelaten de vaststelling dat de weergave van zijn activiteit als tolk niet consequent is,

kan de Raad enkel vaststellen dat het door verzoeker geschetste profiel niet gelijklopend is met het

beweerde profiel van zijn zus, die onder andere voor de Burundese troepen zou hebben getolkt en ook

medicijnen zou hebben uitgedeeld (“Mijn zus was iemand die werkte en haar leven organiseerde. Ze

kende ook de Keniaanse taal en tolkte soms voor zwarte vreemdelingen of voor de zieken in de

ziekenhuizen. Ze sprak Swahili en vertaalde soms ook voor de Burundese troepen bijvoorbeeld, ze hielp

hen, kreeg dan medicatie die ze dan aan zieke mensen gaf. Daarom werd ze vervolgd, omdat ze de

ongelovigen hielp.”; notities 5 oktober 2018, p. 14). Dat verzoeksters zus bekend was om haar hulp aan

zieken is mogelijk. Echter, indien verzoekers zus inderdaad voor de buitenlandse troepen heeft gewerkt,

dan kan niet worden ingezien dat verzoeker dit niet kan aantonen. Immers tolken voor UNISOM troepen

is een officiële betaalde aanstelling en bovendien is redelijk aan te nemen dat deze personen om

veiligheidsredenen, ook gescreend worden. Verzoeker stelt ter terechtzitting dat hij zich niet bewust was

dat hij dit diende aan te tonen terwijl verzoeker zich net op onder meer dit aspect steunt om te stellen

dat hij niet naar Somalië kan terugkeren. Ter terechtzitting verklaart verzoeker nog dat zijn zus af en toe

voor de UNISOM werkte maar dat dit geen vaste betrekking was. In zoverre een dergelijke regeling

bestaat wordt ook dit niet aangetoond. Het is immers redelijk aan te nemen dat de moord op een

officiële tolk van UNISOM een belangrijk gegeven is en ook bevestigd kan worden. Verzoeker blijft bij

zijn beweringen.

2.4.21. Wat betreft verzoekers verwijzing naar een risicoprofiel vermeld in “International Protection

Considérations with Regard to people fleeing Southern and Central Somalia” van 17 januari 2014 van

UNHCR, antwoordt de Raad dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat het “af en toe” onbetaald vertalen

aan de telefoon in zijn hoofde het bedoelde risicoprofiel zou doen ontstaan, zijnde dat van individuen die

geassocieerd worden met of (beschouwd worden als) steun verlenend aan de Somalische Federale

Regering of de internationale gemeenschap, waaronder AMISOM (“Individuals associated with, or

(perceived as) supportive of the SFG and the international community, including the AMISOM forces”;

zie “International Protection Considérations with Regard to people fleeing Southern and Central

Somalia” van 17 januari 2014, waarnaar verwezen wordt in het verzoekschrift, en “UNHCR position on

returns to Southern and Central Somalia (Update I)” van mei 2016, waarnaar verwezen wordt in de

aanvullende nota van de commissaris-generaal).

2.4.22. Hoe dan ook betreffen dit slechts profielen waarvan UNHCR - in 2014 - van oordeel is dat ze

mogelijk/potentieel internationale bescherming nodig hebben en blijft een individuele beoordeling

noodzakelijk (“UNHCR considers that persons with any of the profiles below, or a combination thereof,

may be in need of international protection in the sense of the Convention Relating to the Status of

Refugees. […] Potential Risk Profiles.”; “International Protection Considérations with Regard to people

fleeing Southern and Central Somalia” van 17 januari 2014, p. 9-10). In casu gaf verzoeker zelf nergens

aan problemen te hebben gekend omwille van zijn activiteiten als tolk en bracht hij evenmin aan hiervoor

(toekomstige) problemen te moeten vrezen. In die zin benadrukt de Raad dat een loutere verwijzing

naar een risicoprofiel niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk

wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en

verzoeker blijft hier in gebreke.

2.4.23. De vluchtelingenkaarten van zijn familieleden in Kenia, waaronder zijn moeder, zijn broer en zijn

twee overleden zussen, hebben geen betrekking op verzoeker en kunnen zijn eigen vluchtmotieven in

Somalië dan ook niet staven. De schooldocumenten en certificaten van zijn broer in Kenia kunnen

evenmin de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten staven.

2.4.24. Ook de door verzoeker voorgelegde foto’s kunnen de geloofwaardigheid van verzoekers relaas

niet herstellen. De foto’s van verzoeker en van familie (“Een foto van mij in een voetbalploeg in

Dharkenley, een foto van mijn neef in Mogadishu, een foto van mijn broer, hij stuurde me die via

Messenger, een foto van mijn broer als kleermaker, een foto van mijn moeder en mijn vrouw, een foto

van mij en mijn vriend Abu., een foto van mij.”; notities 5 oktober 2018, p. 15) hebben geen verband met

zijn asielrelaas.
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De neergelegde foto van verzoeker “in Nairobi in 2011 voor een van bekendste gebouwen” (verklaring

meervoudige aanvraag 4 juni 2018, vraag 17; “Een foto van mij in Kenia.”; notities 5 oktober 2018, p. 15)

kan geen langdurig verblijf in Kenia aantonen, noch de eventuele reden van zijn vlucht ernaartoe,

temeer gezien verzoeker niet eens kon aangeven welk gebouw het was (verklaring meervoudige

aanvraag 4 juni 2018, vraag 17) en uit zijn verklaringen blijkt dat hij bij zijn vlucht in 2015 nog via Kenia

is gegaan. De foto’s van de Belgische identiteitskaarten van zijn oom en nicht (“Foto's van de Belgische

identiteitskaarten van mijn oom langs vaderszijde, Ba., en zijn dochter. Ze wonen in Gent.”; notities 5

oktober 2018, p. 15) doen geen afbreuk aan voorgaande opmerkingen over de ongeloofwaardigheid van

verzoekers eigen asielrelaas.

2.4.25. In de video’s waar verzoeker naar verwijst tijdens zijn persoonlijk onderhoud zouden rouwende

familieleden te zien zijn (notities 5 oktober 2018, p. 6). Dergelijke beelden van familie hebben geen

objectieve bewijswaarde.

2.4.26. Het bij het verzoekschrift gevoegde “Psychologisch attest” van 27 november 2018 stelt dat zijn

maatschappelijk assistente had aangegeven dat verzoeker emotionele, concentratie- en

slaapproblemen zou hebben en dat verzoeker vervolgens twee keer op gesprek is gekomen is. De

psychologe schrijft dat verzoeker inderdaad psychisch verzwakt lijkt, maar dat een meer gedetailleerd

attest pas later in de behandeling kan worden afgeleverd, na een “un psychodiagnostic et une

hypothese etiologique”. Noch uit dit attest noch uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat

verzoeker niet in staat zou zijn om gehoord te worden in het kader van zijn asielprocedure of dat de door

hem voorgehouden “psychische kwetsbaarheid” van die aard zijn om een negatieve invloed te hebben

gehad op de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming.

2.4.27. Verzoeker brengt geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van

het asielrelaas, het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen en het formuleren van boute

beweringen, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de voorgaande

conclusies kunnen weerleggen.

2.4.28. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

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

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.5.2. Uit de informatie vervat in de aanvullende nota blijkt daarnaast dat er in Mogadishu, Somalië,

geen binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

c) van de Vreemdelingenwet.

2.5.3. De beoordeling van de situatie in Mogadishu is gesteund op de “COI Focus: Somalië:

Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 25 september 2018 (update) (hierna: COI Focus, Mogadishu):

“Cedoca heeft zich voor dit onderzoek gebaseerd op een groot aantal publiek beschikbare lokale en

internationale bronnen. Naast Somalische kranten en nieuwssites, zoals Goobjoog News, Hiiraan Online

of Horseed Media, zijn verschillende internationale media geraadpleegd, waaronder Reuters, Voice of

America (VOA) en Al Jazeera. Cedoca heeft verder een beroep gedaan op de publicaties van

uiteenlopende internationale niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zoals Human Rights Watch

(HRW) en International Crisis Group (ICG), maar ook gouvernementele bronnen, zoals het Amerikaanse

Department of State (USDOS) en verschillende Europese overheidsdiensten die country of origin

information (COI) publiceren. Ook intergouvernementele bronnen, zoals de verschillende instellingen

van de Verenigde Naties (VN) en het European Asylum Support Office (EASO). Ten slotte bekeek

Cedoca de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).”.
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2.5.4. Voorop dient te worden opgemerkt dat indien noch de Raad, noch de commissaris-generaal

beweren dat de situatie in Mogadishu geheel stabiel is geworden, dan kan uit punten 1 tot 3 van de COI

Focus, Mogadishu wel blijken dat na 20 jaar burgeroorlog de politieke en militaire situatie van Somalië

vanaf augustus 2011 ingrijpend gewijzigd is met de verdrijving van Al Shabaab uit Mogadishu. In mei

2012 is hun volledige terugtrekking uit de hoofdstad een feit en komt ook de havenstad Kismayo in

handen van de regeringsgezinde troepen, het Somalische leger (hierna: SNA) en de African Union

Mission in Somalia (hierna: AMISOM). In de tweede helft van 2012 worden politieke hervormingen

opgestart die op 1 augustus 2012 leiden tot de goedkeuring van een voorlopige grondwet. Na een

gespannen onderhandeling tussen de verschillende clans heeft een comité van clanhoofden in augustus

2012 de volksvertegenwoordigers aangeduid. Het parlement koos op 10 september 2012 Hassan

Sheikh Mohamud tot president van de republiek en begin november 2012 trad er een door het

parlement goedgekeurde regering aan.

2.5.5. Aldus nam de controle van het SNA over het Somalische grondgebied toe. Begin maart 2014

veroveren AMISOM en het SNA bijkomend gebied op Al Shabaab in de regio’s Gedo, Bay, Bakool,

Hiiraan, Galgaduud, Shabelle Dhexe en Shabelle Hoose en na september 2014 de strategische

kuststeden en acht steden, waaronder de bolwerken Barawe en Adale. Ook daarna neemt de coalitie

steeds nieuwe steden en dorpen in. In 2015 neemt AMISOM onder meer Bardhere en Dinsoor in. Al-

Shabaab, van zijn kant, probeert de situatie in gebieden die ze uit handen diende te geven te

destabiliseren door hit-and-run-aanslagen en asymmetrische oorlogsvoering. Naast aanvallen op de

Somalische leger- en AMISOM-basissen heeft Al Shabaab ook operationele capaciteit om succesvolle

grote aanvallen uit te voeren waarbij het gebruik maakt van zelfmoordterroristen en “inghimashi” die

vaak samen gecoördineerde aanvallen doen op zogeheten “zachte doelwitten” zoals hotels, restaurants

en regeringsgebouwen in het centrum van Mogadishu, het veiligste deel van het land. De terreinwinst

voor het Somalische leger en AMISOM gaat voor de burgers gepaard met het risico op wraakacties door

Al Shabaab. Al Shabaab blijft, in tegenstelling tot Islamitische Staat, in 2018 de controle houden over

grote gebieden zoals de regio’s Gedo, Bay, Bakool, Lower en Middle Shabelle, Hiraan, Puntland,

Galguduud en Mudug. Tevens dient opgemerkt dat Ken Menkhaus in april 2016 schrijft dat Al Shabaab

zich meer en meer met afpersing bezighoudt. Terroristische aanvallen op hotels en restaurants passen

in een patroon van vergelding voor de niet-betaling van een afkoopsom. Een onderzoek van CNN toont

aan hoe Al Shabaab zichzelf verrijkt met donorgeld en hulpgoederen geleverd door verschillende

hulporganisaties (COI Focus, Mogadishu, punt 3.1.1). Verschillende bronnen wijzen op de verzwakking

van Al Shabaab in de loop van voorgaande jaren door het verlies van terrein, waaronder strategische

steden en havens, door interne spanningen en de dood of desertie van vooraanstaande figuren.

Tegelijkertijd wijzen meerdere experten op de weerbaarheid en veerkracht, zelfs de heropleving van de

islamistische beweging, die zowel in Somalië als buiten de landsgrenzen haar operationele slagkracht

behoudt en een strategische koerswijziging heeft uitgetekend. Ten slotte is niet onbelangrijk dat de

Somalische regering meerdere keren officieel verklaarde amnestie te verlenen aan militanten van Al

Shabaab die zich overgeven (COI Focus, Mogadishu, punt 3.1.1).

2.5.6. Aldus duren de gewapende gevechten buiten Mogadishu en in de rurale gebieden die onder

controle van Al Shabaab staan verder. Gebieden onder controle van de Somalische Federale regering,

waaronder Mogadishu, worden dan weer vaak getroffen door aanvallen en andere vormen van geweld.

Het kan dan ook niet anders dan dat UNHCR in haar richtlijnen over terugkeer naar Zuid- en Centraal-

Somalië van mei 2016 stelt dat de algemene veiligheidssituatie in Mogadishu en in de rest van Zuid- en

Centraal Somalië nog steeds instabiel is. UNHCR geeft daarbij aan dat veel personen die Zuid- en

Centraal-Somalië ontvluchten een profiel hebben waardoor ze in aanmerking kunnen komen voor de

vluchtelingstatus. UNHCR wijst er eveneens op dat asielzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas”

nood kunnen hebben aan bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een

ernstige en individuele bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. Echter

nergens in voornoemde 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 zowel uit de adviezen van UNHCR

als uit de COI Focus, Mogadishu dat het geweldsniveau, de aard van het geweld en de impact van het

geweld regionaal verschillend zijn. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met

de actuele situatie in verzoekers land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied

waar hij vandaan komt en met het persoonlijk profiel van de verzoekende partij. Gezien de verklaringen

van verzoekende partij met betrekking tot de herkomst uit Somalië, dient in casu de veiligheidssituatie in

Mogadishu te worden beoordeeld.
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2.5.7. Om het reële risico voorzien in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet te evalueren moeten

diverse objectieve elementen meegenomen worden, waaronder het aantal burgerslachtoffers 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.

2.5.8. Zoals hoger gesteld blijft Mogadishu onstabiel. Het is in deze context dat de veiligheidsanalyse

van Mogadishu dient te worden gesitueerd. Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier

en de update gevoegd bij de nota van verwerende partij kan blijken dat de (complexe) aanslagen in

Mogadishu in hoofdzaak gericht zijn op hotels en restaurants die vaak politieke figuren en

regeringsfunctionarissen over de vloer krijgen, op overheidsgebouwen of -instellingen, op de

inlichtingendienst NISA, op diplomatieke konvooien en op grote zakenmensen. Anderzijds kan het

geweld in Mogadishu ook de vorm aannemen 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 (COI Focus, Mogadishu, punt 4).

Onder de slachtoffers van deze aanslagen bevinden zich parlementsleden en regionale bestuurders,

politieke vertegenwoordigers en overheidsfunctionarissen, politieagenten, soldaten of medewerkers van

de inlichtingendiensten, reporters, humanitair personeel en soms ook gewone burgers die toevallig in de

nabijheid waren of tewerkgesteld waren waar de aanslagen zich voordeden. Deze aanvallen worden in

de informatie van de commissaris-generaal niet geminimaliseerd, noch wordt afbreuk gedaan aan het

onveiligheidsgevoel dat hiermee gepaard kan gaan. 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 (COI Focus, Mogadishu, punten 4

en 5).

2.5.9. Wat de aanslagen van 14 en 28 oktober 2017 en 24 februari 2018 betreft, blijkt uit de COI Focus

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.

2.5.10. De Raad kan vaststellen dat de veiligheid in Mogadishu ingewikkeld en lastig blijft door de

verscheidenheid aan strijdende partijen, de veelvuldige wijzigingen binnen en de overlappingen van de

verschillende groepen die voor veiligheid instaan, de verschillen in veiligheidsniveau per buurt, de mate

waarin clanidentiteit de veiligheid beïnvloedt, en het feit dat de bronnen van bescherming ook de

bronnen van onveiligheid kunnen zijn. Volgens de beschikbare informatie wordt de veiligheid van een

persoon nog steeds in grote mate bepaald door de rol van de persoon in het publieke domein.

2.5.11. Het EHRM bevestigde in een arrest van september 2013 (EHRM, “K.A.B. v. Sweden”, no.

17299/12, van 5 september 2013) 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. Bij arrest van september 2015 (EHRM, “R.H. v. Sweden”, no. 4601/14, van

10 september 2015) bevestigde het EHRM dat er niet langer sprake was 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 loopt zoals bedoeld onder artikel 3 van het

EVRM of artikel 15 c) van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13

december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als

personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor

personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende

bescherming (hierna: de Kwalificatierichtlijn). 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 thans haar toevlucht neemt tot operaties tegen

zorgvuldig geselecteerde doelwitten.
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2.5.12. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat, ondanks de hierboven beschreven veiligheidsrisico’s,

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

economische leven. De impact van het geweld is voorts geenszins van dien aard dat het inwoners

dwingt om massaal Mogadishu te verlaten. Integendeel, Somaliërs keren vanuit Kenia en de diaspora

vrijwillig terug naar Somalië, waaronder naar Mogadishu, zoals ook verzoeker zelf deed. 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 de gezondheidszorg en in het onderwijs

- in 2018 leggen leerlingen uit meer dan 300 secundaire scholen doorheen de stad hun eindexamens af

in 63 examencentra -, 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 neemt toe, en omwille van de

verbeterde veiligheidssituatie trekken ook vanuit het binnenland ongeschoolde krachten naar

Mogadishu. 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 voetbal- en basketbalcompetities, met opgeknapte sportstadia,

een mini-marathon in 2018, voetballende tieners op lido beach, met restaurants en internetcafés, met

jongeren die koffie drinken of flaneren, en de organisatie van een TEDx-conferentie en sinds 2015 een

jaarlijkse boekenbeurs. Eind 2017 opende een nieuw prestigieus hotel aan het strand en in mei 2018

opende Toyota een vestiging in Mogadishu na 30 jaar afwezigheid. Basisvoorzieningen zoals

huisvuilophaal, brandweer en elektriciteit zijn beschikbaar. Aldus kan ook uit het geheel van de

voorliggende elementen blijken dat verzoeker afkomstig is uit een werkzaam gezin dat vooruit wil en ook

in Mogadishu een bloeiende handel is gestart. Dit ligt in de lijn van deze informatie.

2.5.13. Ook de Raad van State, Nederland, stelt reeds in zijn arrest van 23 mei 2013, nr.

201302478/1/V2: “Door de verbeterde veiligheidssituatie reisden (ook) veel Somaliërs uit Canada, de

VS en Europa naar Mogadishu, op zoek naar mogelijkheden om zaken te doen, te investeren of zich

politiek te profileren. Vluchten zaten in de verslagperiode vol met Somaliërs die zich ofwel een beeld

wilden vormen van de situatie of terugkeerden. Er wordt heel veel gebouwd in Mogadishu. Somalische

aannemers uit Engeland slepen contracten in de wacht. Ze passen zich snel aan en nemen de

onveiligheid op de koop toe. Een Nederlands-Somalische zakenman, geflankeerd door een gewapende

lijfwacht, verklaarde in een uitzending van het NOS- journaal op 18 juli 2012 dat Mogadishu 'veilig' is. In

de wijk Hamar Weyne was al snel geen lege winkel meer te vinden. De prijzen van onroerend goed zijn

het afgelopen jaar vertienvoudigd. Het huren van een winkelruimte kostte in september 2011 nog 20

USD, in augustus 2012 was dat minimaal 200 USD. De wegen van en naar het vliegveld zijn ten

opzichte van de vorige verslagperiode enigszins verbeterd. Wel zijn er nu veel files en

verkeersopstoppingen, zoals bij het K4-knooppunt waar vijf wegen samenkomen.”.

2.5.14. Waar in het verzoekschrift gewezen wordt op zijn hoedanigheid “als vertaler en als persoon die

Swahili spreekt” en zijn kwetsbaar profiel “op psychologisch vlak”, wijst de Raad er nogmaals op dat Al

Shabaab slechts sporadisch aanwezig is in Mogadishu, dat de aanslagen in hoofdzaak gericht zijn op

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

overheidsgebouwen of -instellingen, op de inlichtingendienst NISA, op diplomatieke konvooien, op grote

zakenmensen en op personen verbonden met de overheid of met internationale instellingen. Het feit dat

verzoeker beweerdelijk “af en toe” onbetaald aan de telefoon zou tolken, zonder hieraan zelf enige

(vrees voor) problemen te koppelen, en de enkele vermelding in het “Psychologisch attest” van 27

november 2018 dat verzoeker psychisch verzwakt lijkt, gebaseerd op twee gesprekken, toont niet aan

dat hij door de beweerde “persoonlijke elementen” een groter doelwit zou zijn van het in Mogadishu

aanwezig geweld. Uit de COI blijkt bovendien dat vele Somaliërs terugkeerden naar hun land (zie punt

2.5.12). Het is redelijk te veronderstellend dat ook velen onder hen een tweede of meerdere talen

spreken.

2.5.15. Waar in het verzoekschrift gewezen wordt op zijn “beperkt familiaal netwerk”, zijn beperkte

contacten “met zijn ooms die nog in Mogadishu verblijven”, zijn gebrek aan onderdak “bij zijn

familieleden in geval van terugkeer”, zijn afwezigheid uit Mogadishu en zijn weinige ervaring met het

leven in Mogadishu, wijst de Raad erop dat verzoeker tot zijn 14de in Mogadishu woonde en er na een

beweerd maar niet aangetoond verblijf in Nairobi, Kenia, terug vrijwillig ging wonen en werken een jaar

voor zijn vlucht naar Europa (notities 5 oktober 2018, p. 14).
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Hij verklaarde voorts dat zijn drie ooms langs vaderszijde met hun gezin in Kaxda, Mogadishu, wonen

(notities 5 oktober 2018, p. 6-7), net als zijn neef A.A. met zijn gezin (notities 5 oktober 2018, p. 7-8), en

dat dit de regio van zijn clan Sheikhaal is (notities 5 oktober 2018, p. 6). Er kan dan ook geenszins een

onbekendheid met of een gebrek aan familieleden in Mogadishu worden volgehouden, integendeel.

2.5.16. Hoe dan ook de stelling in het verzoekschrift “dat de eigenlijke familielinken en de mogelijke

steun dat verzoeker zou kunnen krijgen bij terugkeer naar Mogadishu onvoldoende duidelijk is”, is niet

dienstig gezien noch uit verzoekers verklaringen noch uit de objectieve informatie blijkt “familielinken” of

(familiale) steun noodzakelijk is om zich te kunnen vestigen in Mogadishu, waarvan verzoeker afkomstig

is en waarnaar hij in 2014 nog vrijwillig terugkeerde na een jarenlang verblijf in Nairobi, Kenia. Waar

verzoeker dienaangaande citeert uit “International Protection Considérations with Regard to people

fleeing Southern and Central Somalia” van 17 januari 2014 van UNHCR, wijst de Raad ook op de

update van deze informatie van mei 2016 ( “UNHCR position on returns to Southern and Central

Somalia (Update I)”), waarnaar verwezen wordt in de aanvullende nota van de commissaris-generaal.

Uit deze informatie blijkt dat het belang van het clansysteem als juridisch systeem is afgenomen in de

gebieden waar Al Shabaab de macht heeft, onder andere door hun implementatie van de Sharia (“The

influence of the traditional system of justice has declined due to the strict interpretation of Sharia law

being implemented by Al-Shabaab in areas under its control, leaving less room for the role of customary

law and protection based on negotiation among clan elders. […] In some areas of Southern and Central

Somalia, clan protection has been undermined in recent years, not only by the ongoing conflict but also

by the declining influence of the traditional system of justice due to Al-Shabaab enforcing its own strict

interpretation of Sharia law in areas under its control.”; p. 7-8). In Mogadishu, waar Al Shabaab de

macht niet heeft, is de bescherming door verre familie en gemeenschapsstructuren ook minder sterk

dan vroeger (“In some areas of Southern and Central Somalia, clan protection has been undermined in

recent years, not only by the ongoing conflict but also by the declining influence of the traditional system

of justice due to Al-Shabaab enforcing its own strict interpretation of Sharia law in areas under its

control.”, p. 8), maar de aanwezigheid van de eigen clan zorgt nog steeds voor veiligheid (p. 9). Waar

deze informatie inderdaad aangeeft dat het moeilijk is voor Somaliërs zonder lokaal opvangnetwerk om

zich in Mopgadishu te vestigen (“For Somalis in Mogadishu, it is very difficult to survive without a support

network, and newcomers to the city, particularly when they do not belong to the clans or nuclear families

established in the district in question, or when they originate from an area formerly or presently

controlled by an insurgent group, face a precarious existence in the capital.”; p. 9), wijst de Raad

nogmaals op de familieleden van verzoeker die thans nog in Mogadishu wonen, alsook op de

vertegenwoordiging van zijn clan Sheikhal in de stad, die volgens verzoeker de wijk Kaxda als regio

hebben (notities 5 oktober 2018, p. 6-8).

2.5.17. Verzoeker dient persoonlijke omstandigheden aan te voeren die in zijn geval de ernst van de

bedreiging die voortvloeit uit het vastgestelde willekeurig geweld dermate verhogen dat, hoewel de mate

van het geweld niet dermate hoog is dat elke burger louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel

risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon, er niettemin moet worden aangenomen

dat zulk reëel risico in zijnen hoofde bestaat. Verzoeker maakt, gelet op het voorgaande, echter niet

aannemelijk dat hij omwille van zijn profiel of persoonlijke omstandigheden in de specifieke aandacht

zou komen van Al Shabaab of andere groeperingen die aanslagen plegen in Mogadishu, noch kan dit

blijken uit de objectieve informatie.

2.5.18. De overige elementen en middelen kunnen de Raad niet in andere zin doen besluiten.

2.5.19. Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke

situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging. Uit voorgaande bevindingen kan niet afgeleid worden dat de actuele

situatie in Mogadishu beantwoordt aan artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.
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2.6.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

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

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

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

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

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

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier februari tweeduizend negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


