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nr. 221 367 van 17 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

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 13 mei 2019 heeft

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

6 mei 2019.

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 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 15 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HERMANS loco advocaat D.

GEENS en van attaché G. HABETS, 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

U beweert de Somalische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit de hoofdstad Mogadishu. Uw

vader werd in 1997 vermoord omdat hij niet wou toegeven in een zaak van afpersing. Van uw 6 tot uw

15 jaar ging u naar de koranschool bij u in de buurt. Nadien maalde u gedurende een jaar machinaal

tarwe. Twee à drie maanden na het beëindigen van uw werk waarbij u tarwe maalde, ging u aan de slag

bij cinema Awees Beele als ticketverkoper. Later werd u verantwoordelijk voor de programmatie van de

films die in de zalen kwamen en voor de keuze van de films die verkocht werden. In 2007 overleed uw

moeder omdat ze oud en ziek was.
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U werd steeds benadeeld omdat u tot een minderheidsclan behoort. In 2004 werd u gedurende 14

dagen gedwongen om mee te vechten met Mukohed, u was toen 16 jaar oud. U weet niet of u toen

mensen gedood heeft.

In juni 2006 huwde u met H.L.A.U.. Uw vrouw werkte voor een privé-radiostation waar ze opkwam voor

vrouwenrechten en bekend maakte dat Al-Shabaab de islam misbruikte om hun eigen doelstellingen te

kunnen realiseren. Ze werd hiervoor bedreigd door Al-Shabaab.

In juni 2014 werd de eigenaar van de cinema waar u werkte twee keer gecontacteerd door Al-Shabaab.

Ze eisten dat hij de cinema zou sluiten. Halverwege juli 2014 staken mannen van Al-Shabaab de

cinema waar u werkte in brand. U bent er sindsdien niet meer geweest. Twee à drie dagen na de brand

werd u vijf dagen gevangen genomen door Al-Shabaab in een poging u te rekruteren.

Op 9 augustus 2014 verliet u Karaan. Op 13 augustus kwam u aan in België, waar u de volgende dag

asiel aanvroeg.

Op 29 juli 2015 kende het CGVS u de subsidiaire beschermingsstatus toe wegens de toenmalige

veiligheidssituatie in uw regio van herkomst.

De Dienst Vreemdelingenzaken verzocht in een schrijven van 6 juni 2017 een onderzoek naar de

mogelijke intrekking van uw beschermingsstatus, nadat gebleken was dat u identiteitsfraude had

gepleegd. Uit nazicht bleek dat u in Nederland immers onder nog drie verschillende identiteiten bekend

stond. Op 5 juli 2017 werd u opgeroepen om op deze informatie te reageren.

Op 5 december 2017 nam het CGVS de beslissing om uw subsidiaire beschermingsstatus in te trekken.

In haar arrest van 22 mei 2018 bevestigde de RvV deze beslissing. U stelde geen hoger beroep in tegen

deze beslissing.

Op 20 maart 2019 werd u na een politiecontrole overgebracht naar het gesloten centrum in Merksplas.

Er werd een vlucht gepland op 1 april 2019, om u naar Mogadishu terug te leiden. Op 28 maart 2019

diende u echter een eerste volgend verzoek om internationale bescherming in. In het kader van dit

verzoek verklaart u dat de veiligheidssituatie in Somalië verslechterd is en er in Mogadishu regelmatig

aanslagen zijn. U voegt hieraan toe dat u in Somalië zal worden ontvoerd of vermoord omdat u er als

westerling zal worden gepercipieerd aangezien u de taal niet goed meer spreekt en u uw regio van

herkomst niet goed meer kent. U stelt ook dat er ernstige gevolgen voor u zullen zijn als de Somalische

overheid te weten komt dat u in België subsidiaire bescherming hebt gekregen. Ten slotte stelt u dat u in

2015 in het psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg bent opgenomen omdat uw trauma over de dood van

uw vader toen naar boven kwam.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende artikels neer: “Zeker 36 doden en tientallen gewonden bij

aanslag en vuurgevecht in Mogadishu” dd. 02.03.2019 en “Car bomb kills 11 people in Mogadishu” dd.

28.03.2019.

B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet

vooreerst worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw tweede verzoek

om internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen

vaststellen die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige

procedure redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.
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In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw subsidiaire beschermingsstatus op 5 december 2017

werd ingetrokken omdat aan het licht was gekomen dat u identiteitsfraude had gepleegd. Deze

beslissing werd door de RvV bevestigd in haar arrest van 22 mei 2018. U stelde geen hoger beroep in

tegen deze beslissing. Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw

vorige asielaanvraag en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan

worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57.6.2 van de

Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in

aanmerking komt.

Uit onderzoek blijkt dat er in uw dossier geen dergelijk element voorhanden is.

Wat betreft uw verklaringen dat u, aangezien u uw moedertaal niet goed meer beheerst en u uw regio

van origine niet goed meer kent, in Somalië als westerling zal worden gepercipieerd en daarom het

risico loopt om te worden vermoord of ontvoerd, wordt opgemerkt dat u nalaat een dergelijke vrees voor

vervolging in concreto aannemelijk te maken. U brengt immers geen concrete elementen aan waaruit

blijkt waar, wanneer, door wie, waarom en in welke omstandigheden u in uw land van herkomst als

verwesterd zou worden gepercipieerd. Evenmin brengt u elementen aan die er op wijzen dat u om die

reden zou worden geviseerd of vervolgd. Bovendien wordt opgemerkt dat u dit argument niet hebt

aangehaald tijdens uw beroepsprocedure voor de RvV in het kader van uw vorige verzoek. Voorts dient

in dit verband te worden opgemerkt dat uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie infra), blijkt

dat veel Somaliërs die al geruime tijd in het westen leefden recent uit eigen beweging naar Mogadishu

zijn teruggekeerd, hetgeen moeilijk te verzoenen is met uw verklaring dat terugkeerders uit het

westen in Mogadishu worden vervolgd.

Wat betreft uw verklaring dat er ernstige gevolgen zullen zijn als de Somalische overheid te weten komt

dat u in België subsidiaire bescherming hebt gekregen, wordt opgemerkt dat dit ook louter een blote

bewering betreft. Nergens uit uw verklaringen blijkt bovendien dat de Somalische overheid hiervan op

de hoogte zou zijn of hoe zij dit gegeven te weten zou kunnen komen. Daarenboven wordt opgemerkt

dat deze subsidiaire beschermingsstatus , zoals hierboven reeds werd gesteld, op 5 december 2017

door het CGVS werd ingetrokken.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Wat betreft uw verklaringen dat de veiligheidssituatie in Mogadishu verslechterd is sinds uw

subsidiaire beschermingsstatus werd ingetrokken, dient te worden opgemerkt dat bij de evaluatie van de

actuele veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië “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 (beschikbaar op

respectievelijk https://www.refworld.org/docid/52d7fc5f4.html en

https://www.refworld.org/docid/573de9fe4.html, of https:// www.refworld.org), in rekening werd genomen.

Zowel uit deze adviezen, als uit de COI Focus “Somalië: Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 25

maart 2019 (beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/ files/rapporten/coi_focus_somalie._veiligheidssituatie_in_mogadishu.p

df of https://www.cgvs.be/nl) 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

terreuraanslagen, die echter in hoofdzaak gericht zijn op hotels en restaurants populair bij
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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.

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 COI Focus “Somalië: Veiligheidssituatie in

Mogadishu” van 25 maart 2019) 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 wordt

Mogadishu opnieuw getroffen door regelmatige terreuraanslagen (meestal met geïmproviseerde

explosieven), in het bijzonder op hotels en instellingen populair bij overheidsfunctionarissen, door

doelgerichte aanslagen tegen personen verbonden met de overheid of met internationale organisaties

en door mortieraanvallen. Al Shabaab blijft in 2018 de hoofdverantwoordelijke voor het geweld in de

hoofdstad waarbij er soms burgerdoden vallen. Verschillende bronnen beschrijven het door al Shabaab

gepleegde geweld echter nog steeds als doelgericht. Dit neemt niet weg dat ook gewone burgers

die toevallig in de buurt zijn getroffen kunnen worden. Al Shabaab is echter niet de enige terreurgroep

actief in Mogadishu, enkele gewelddadige incidenten worden door ISS (Islamitische Staat in Irak en de

Levant in Somalië) opgeëist. Het betreft hier voornamelijk gerichte moorden met vuurwapens op

personen die voor de federale overheid werken, inclusief leden van de inlichtingendienst NISA. Al

Shabaab legt zich echter toe op het elimineren van de invloed en aanwezigheid van ISS in de

hoofdstad. Hierdoor pleegt al Shabaab minder aanslagen op doelwitten die banden hebben met de

regering en haar bondgenoten. De aanwezigheid van ISS in Mogadishu zou door deze specifieke actie

van al Shabaab gedecimeerd zijn. Naast gewelddaden opgeëist door of toegeschreven aan al Shabaab

en ISS zijn er ook nog andere actoren verantwoordelijk voor geweld in de hoofdstad. Zo is er ook sprake

van incidenten die het gevolg zijn van politiek gemotiveerde clanconflicten, criminaliteit en

conflicten over grondbezit waarbij burgerdoden kunnen vallen. Burgers zijn soms het slachtoffer van

kruisvuur en dit zowel door AMISOM en het Somalische leger als clanmilities en onbekende gewapende

milities. In vergelijking met de eerste helft van 2018 is het aantal gewelddadige incidenten waar burgers

slachtoffer van werden (de categorie violence against civilians) net als het aantal burgerslachtoffers bij

deze incidenten in de tweede helft van 2018 bijna gelijk gebleven.

Uit dezelfde informatie blijkt voorts dat verschillende bronnen aangeven dat er maar een beperkte

opvolging en verslaggeving is van gewelddadige incidenten en van het aantal slachtoffers in Somalië,

waardoor een exhaustief overzicht niet mogelijk is. Betrouwbare statistieken over burgerslachtoffers zijn

niet beschikbaar. Het EHRM stelde in een arrest van september 2013 (EHRM, K.A.B. v. Sweden, no.

17299/12, van 5 september 2013) dan weer dat al-Shabaab Mogadishu niet langer in handen had, dat

er geen frontlijngevechten of bombardementen meer plaatsvonden in de hoofdstad en dat het aantal

burgerdoden was gedaald. Zowel in het arrest van september 2013 als in een arrest van september

2015 (EHRM, R.H. v. Sweden, no. 4601/14, van 10 september 2015) kwam het EHRM tot het besluit dat

er geen sprake is van een reëel risico op een met artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling voor al

wie in Mogadishu aanwezig is. Ook de Immigration and Asylum Chamber van het Upper Tribunal van

het Verenigd Koninkrijk oordeelde in september 2014 (MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia

CG [2014] UKUT 00442 (IAC), United Kingdom: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) van

10 september 2014) dat in het algemeen een persoon die een “gewone burger” is bij terugkeer naar

Mogadishu na een periode van afwezigheid geen reëel risico op vervolging of op schade zoals bedoeld

onder artikel 3 EVRM of artikel 15 c van de Kwalificatierichtlijn loopt. Het Upper Tribunal stelt verder dat

het aantal burgerslachtoffers in Mogadishu sinds 2011 gedaald is, voornamelijk omdat er einde kwam

aan de openlijke oorlogsvoering binnen de stad en al Shabaab haar toevlucht neemt tot operaties tegen

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

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

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

islamistische beweging kunnen aangeduid worden.
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Daarnaast dient opgemerkt te worden dat, ondanks de hierboven beschreven veiligheidsrisico’s,

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 natuurrampen ontvluchten, en waardoor Mogadishu sinds 2018 de dichtstbevolkte stad in Afrika is.

De ontheemden in Mogadishu bevinden zich in een kwetsbare situatie. 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. De

economie groeit er en er wordt steeds meer geïnvesteerd vanuit de diaspora. Mogadishu wordt

beschouwd als een van de snelst groeiende verstedelijkte gebieden in de wereld, wat voornamelijk

wordt toegeschreven aan de verbetering van de veiligheid, aan het economisch potentieel en ook

wel aan de ontheemding. Er is in Mogadishu sprake van vele handelszaken, gaande van platenwinkels

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

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

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

internetcafés, met jongeren die koffie drinken of flaneren, en een jaarlijkse boekenbeurs die voor de

vierde keer op rij wordt georganiseerd. Begin augustus 2018 opent de eerste zuivelfabriek in

Mogadishu. Midden oktober 2018 start de eerste ICT-beurs in de hoofdstad met meer dan

60 exposanten en in november 2018 organiseert Mogadishu het eerste National Economic Policy

Forum. In december 2018 heropent de VS haar diplomatieke missie in Somalië na 28 jaar, met een

ambassade in Mogadishu. Voorts is er een verbetering van sociale basisdiensten, zoals

gezondheidszorg en onderwijs. Zo leggen in 2018 leerlingen uit meer dan 300 secondaire scholen

doorheen de stad hun eindexamens af in 63 examencentra en worden er stappen ondernomen voor de

verbetering van het onderwijssysteem, zoals een nieuw nationaal curriculum waarbij er

pilootprogramma’s worden gelanceerd in verschillende scholen in Mogadishu. In november 2018

lanceert men een project om het technische en beroepsgerichte onderwijs en opleidingen te

rehabiliteren in Mogadishu.

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.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Mogadishu in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen worden dat u bij een terugkeer naar Mogadishu een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van uw leven of persoon.

De informatie die u aanbracht, namelijk het artikel 'Car bomb kills 11 people in Mogadishu dd.

28.03.2019, waarbij verwezen wordt naar een aanslag op een restaurant, en het artikel 'Zeker 36 doden

en tientallen gewonden bij aanslag en vuurgevecht in Mogadishu' dd. 02.03.2018, waarbij verwezen

wordt naar een aanslag op het Makkah Al-Mukaramah hotel waar, aldus het artikel, 'vaak

hooggeplaatsten en bekende personen verblijven', volledig in lijn met de informatie uit de COI Focus

over de veiligheidssituatie in Mogadishu waarnaar hierboven reeds werd verwezen.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Mogadishu.

U verwijst in dezen naar uw psychologische problemen en uw opname in de psychiatrie die daar in 2015

het gevolg van was. U laat het echter na uw huidige psychologische toestand met enige bewijsstuk te

staven. Uw psychologische problemen werden bovendien in het kader van uw eerste verzoek al

behandeld door de RVV, die hierover in haar arrest van 22 mei 2018 stelde dat u ondanks uw

psychologische problemen vier verschillende identiteiten hebt uitgevonden en aangehouden (drie in

Nederland en één in België). Ondanks uw psychologische problemen oordeelde de RvV dat een

terugkeer naar Mogadishu voor u redelijk is. Bijgevolg wordt geoordeeld dat er in uw dossier geen

elementen zijn die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden bestaan die tot gevolg hebben dat

u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld.
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Op basis van het bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat er in uw dossier geen nieuwe

elementen voorhanden zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning als vluchteling in

de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet-schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 13 mei 2019 een schending aan van:

 “ SCHENDING VAN ARTIKEL 3 EVRM

 SCHENDING VAN ARTIKEL 48 T.E.M. 48/6 VREEMDELINGENWET

 SCHENDING VAN ARTIKEL 1 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN

VLUCHTELINGEN VAN 28 JUU 1951 ("VLUCHTELINGENCONVENTIE")

 SCHENDING VAN ARTIKEL 57/6 VREEMDELINGENWET

 SCHENDING VAN ARTIKEL 57/6/2 VREEMDELINGENWET

 SCHENDING VAN DE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR: HET

ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL, DE REDELIJKE TERMIJNEIS, HET VERTROUWENSBEGINSEL EN

HET RECHTSZEKERHEISDBEGINSEL, HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL EN DE MATERIËLE

MOTIVERINGSPLICHT

 SCHENDING VAN ARTIKEL 3 VAN DE WET INZAKE DE FORMELE MOTIVERING VAN

BESTUURSHANDELINGEN”.

Verzoeker merkt op dat overeenkomstig artikel 57/5ter, § 2 van de Vreemdelingenwet in bepaalde

gevallen geen persoonlijk onderhoud kan plaatsvinden, onder meer in het geval indien: “De

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in het geval van artikel 57/6/2 van

oordeel is dat hij een beslissing kan nemen op basis van een volledige bestudering van de door de

verzoeker aan de minister of diens gemachtigde verstrekte elementen, zoals bepaald in artikel 51/8.”

(artikel 57/5ter, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet). Verzoeker meent dat het woord “kan” wijst op de

discretionaire bevoegdheid van de commissaris-generaal om verzoeker al dan niet uit te nodigen voor

een persoonlijk onderhoud en dat de commissaris-generaal zijn beslissing hieromtrent dient te

motiveren, wat niet het geval is. Verzoeker voert een schending “van artikel 3 van de wet inzake de

formele motivering van bestuurshandelingen, samengelezen met artikel Artikel 57/5ter van de

Vreemdelingenwet”.

Verder stelt verzoeker vast dat de beslissing niet-ontvankelijk op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid,

5° van de Vreemdelingenwet genomen werd en betoogt hij dat dergelijke beslissing moet worden

genomen binnen een termijn van twee werkdagen na ontvangst van het verzoek om internationale
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bescherming dat door de minister of zijn gemachtigde werd overgezonden, indien de verzoeker zijn

volgend verzoek heeft gedaan terwijl hij zich in een welbepaalde plaats bevindt zoals bedoeld in de

artikelen 74/8 of 74/9 of het voorwerp uitmaakt van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68,

met het oog op zijn verwijdering (artikel 57/6, § 3, vijfde lid van de Vreemdelingenwet). Verzoeker wijst

erop dat zijn verzoek om internationale bescherming dateert van 28 maart 2019 en dat de beslissing pas

op 6 mei 2019 werd genomen. Verzoeker meent dat, nu de commissaris-generaal de beslissing

ondanks het overschrijden van de termijn alsnog op grond artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5° genomen heeft,

artikel 57/6, § 3, vijfde lid van de Vreemdelingenwet geschonden is, alsook de redelijke termijn, het

vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Bovendien betoogt verzoeker dat nergens in de

bestreden beslissing werd uiteengezet waarom de wettelijk vereiste termijn niet kon worden

gerespecteerd. Verzoeker voert een schending aan van “artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5°

Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM gelezen met de artikelen 1 t.e.m.3 van de wet inzake de formele

motivering van bestuurshandelingen.”.

Verzoeker wijst erop dat hij zowel de algemene situatie in Somalië als zijn persoonlijke situatie

aanhaalde als onderbouw van zijn verzoek om internationale bescherming.

Waar verweerder stelt dat verzoeker nalaat zijn huidige psychologische toestand met enig bewijsstuk te

staven, voert hij aan dat zijn psychische problemen gekend moeten zijn door de commissaris-generaal

en verwijst hij naar het vonnis van de vrederechter van het achtste kanton te Antwerpen en naar zijn

dossier bij het OCMW.

Aangaande de vaststelling van verweerder dat verzoekers psychische problemen reeds in het kader van

zijn eerste verzoek zouden behandeld zijn door de Raad (arrest nr. 204 164 van 22 mei 2018), stelt

verzoeker dat dit arrest kadert “binnen de vraag of de eerdere beslissing van 5 december 2017, waarbij

de subsidiaire bescherming werd ingetrokken, rechtsgeldig werd genomen en neemt dus niet weg dat

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen gehouden is om dit element te

betrekking in zijn beoordeling. De vermelding in het arrest dat verzoeker ondanks zijn psychologische

problemen "vier verschillende identiteiten [heeft] uitgevonden en aangehouden", werd gesteld rond de

vraag naar de identiteit, nationaliteit en herkomst van verzoeker op basis waarvan de intrekking van de

subsidiaire bescherming werd genomen. Bovendien kan het aannemen van verschillende identiteiten

niet los worden gezien van de psychische problematiek waarmee verzoeker te kampen heeft.”.

Verzoeker betoogt dat zijn persoonlijke omstandigheden, zijn psychische kwetsbaarheid en zijn zeer

langdurige afwezigheid uit Somalië (bewezen aan de hand van zijn verblijf in Nederland en België

waarmee de commissaris-generaal in de bestreden beslissing geen rekening houdt) samen met de

algemene situatie in Somalië (Mogadishu) dienen worden te beoordeeld.

Verzoeker wijst op de reeds door hem bij het CGVS voorgelegde krantenartikelen (“Car bomb kills 11

people in Mogadishu” van 28 maart 2019 en “Zeker 36 doden en tientallen gewonden bij aanslag en

vuurgevecht in Mogadishu” van 2 maart 2018) en voegt bij zijn verzoekschrift tevens een recent rapport

van Human Rights Watch. Hij meent dat uit de “positieve ontwikkelingen” waarvan sprake is door de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in de bestreden beslissing, geen

verandering teweegbrengen en dat de veiligheidssituatie in Mogadishu bijzonder ernstig is.

Verzoeker stelt dat hij hierdoor - mede gelet op zijn persoonlijke situatie - bij een terugkeer naar

Somalië, een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling loopt, dan wel dat er sprake

is van een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van verzoeker als gevolg van willekeurig

geweld.

In hoofdorde wordt gevraagd “de betwiste beslissing van het Commissariaat-Generaal te schorsen en te

vernietigen zodat er aanvullende onderzoeksmaatregelen kunnen bevolen worden. In subsidiaire orde

de betwiste beslissing van het Commissariaat-Generaal te schorsen en te hervormen en aldus

verzoeker de hoedanigheid van vluchteling in de zin van art. 1 A, lid 2 van de Conventie van Genève toe

te kennen, dan wel de subsidiaire bescherming toe te willen kennen.”.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker “Vonnis vrederechter van het 8e kanton Antwerpen”,

“Syntheserapport OCMW”, https://www.hrw.org/sites/default/files/somalia_.pdf (consultatie op 13 mei

2019).
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2.3. Over de rechtspleging

2.3.1. Verzoeker vraagt in zijn verzoekschrift om de bestreden beslissing te schorsen en te verklaren dat

“tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot

verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen worden uitgevoerd”. Verzoeker beroept

zich op artikel 3 van het EVRM en verwijst naar de uiteenzetting over de middelen.

2.3.2. Artikel 39/70, eerste lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt onder welke voorwaarden het

voorliggende beroep een schorsende werking heeft. Het tweede lid omschrijft twee hypotheses waarin

de schorsende werking niet van toepassing is.

Artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van de vreemdeling geen

enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen worden uitgevoerd.

Het eerste lid is niet van toepassing wanneer een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement zoals vastgesteld in toepassing van artikel 57/6/2, § 2 en:

1° betrokkene een eerste volgend verzoek om internationale bescherming heeft ingediend binnen het

jaar na de definitieve beslissing met betrekking tot zijn voorgaand verzoek om internationale

bescherming, terwijl hij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 of 74/9

bevond;

2° betrokkene een nieuw volgend verzoek om internationale bescherming indient na een definitieve

beslissing over een eerste volgend verzoek om internationale bescherming.”.

2.3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is gevat op grond van artikel 39/2, §

1, van de Vreemdelingenwet, en het voorwerp van deze zaak is beperkt tot de thans bestreden

beslissing. De Raad kan in dit geval geen schorsing toekennen van de bestreden beslissing.

2.4. Over de gegrondheid van het beroep

2.4.1. Wat betreft de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, merkt de Raad op dat deze artikelen

tot doel hebben de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze

heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen

waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991,

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de

genomen beslissing. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief

aangeeft op grond waarvan deze is genomen met name dat verzoekers vraag om internationale

bescherming niet-ontvankelijk werd bevonden in de zin van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de

Vreemdelingenwet.

Anderszins blijkt ontegensprekelijk uit het verzoekschrift dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van

de motivering zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen.

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond.

Aangezien verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist,

voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit

oogpunt wordt onderzocht.

2.4.2. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 57/6, § 3, lid 5 van de

Vreemdelingenwet binnen de twee dagen diende genomen te worden. Hij meent dat de redelijke termijn,

het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel geschonden is nu de CGVS pas een maand

en enkele dagen later een beslissing namen over verzoekers vraag om internationale bescherming.

Ter terechtzitting stelt verwerende partij nog dat de overschrijding van de termijn mogelijk ingegeven is

omdat een nieuwe update van de COI, die is toegevoegd aan het administratief dossier, mee bij de

besluitvorming te nemen. Verwerende partij meent dat de termijn van 2 dagen slechts indicatief is.

2.4.2.1. Wat de termijn van twee werkdagen betreft, waarbinnen de bestreden beslissing

overeenkomstig artikel 57/6, § 3, lid 5 van de Vreemdelingenwet moest worden genomen, merkt de

Raad op dat de wetgever geen enkel gevolg heeft gekoppeld aan de overschrijding van deze termijn.
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De Raad wijst er voorts op dat er geen wettelijke bepalingen of beginselen die de Raad toelaten een

vreemdeling als vluchteling te erkennen omdat zijn verzoek om internationale bescherming niet binnen

een bepaalde termijn - in casu 2 dagen - werd afgehandeld (RvS 23 november 2004, nr. 137.527).

Verzoeker toont niet aan welk belang hij heeft bij het aanvoeren dat de bestreden beslissing eerder had

moeten genomen worden, aangezien hij niet kan beweren benadeeld te zijn door de lange duur van de

asielprocedure. Wel integendeel, door dit feit genoot hij immers langer bescherming tegen de beweerde

vervolging en werd hij in de mogelijkheid gesteld aanvullende stukken te verzamelen ter staving van zijn

relaas. Derhalve wordt de schending van de redelijke termijn niet dienstig aangevoerd (Rvs 13

december 2006, nr. 165.910).

2.4.2.2. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. Voor de toepassing van dit

beginsel dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan: er moet sprake zijn van een vergissing van een

overheidsorgaan, er dient ten gevolge van die vergissing een voordeel te zijn verleend aan een

rechtsonderhorige en er mogen geen gewichtige redenen zijn die het afnemen van dit voordeel door de

overheid zouden rechtvaardigen (RvS, 26 februari 2007, nr. 168 263). Verzoeker toont met geen enkel

concreet element aan dat in casu aan de opgesomde voorwaarden is voldaan.

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn, dat de

rechtzoekende moet kunnen uitmaken welke gevolgen een bepaalde handeling naar redelijkheid zal

hebben en dat de overheid niet zonder objectieve en redelijke verantwoording mag afwijken van de

beleidslijnen die zij bij de toepassing van de reglementering aanhoudt (RvS 4 oktober 2004, nr.

135.661).

De schending van voormeld vertrouwensbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel is niet gegrond.

2.4.3. Verzoeker merkt op dat overeenkomstig artikel 57/5ter, § 2 van de Vreemdelingenwet in bepaalde

gevallen geen persoonlijk onderhoud kan plaatsvinden. Hij meent echter dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen diende te motiveren waarom hij is afgestapt van een persoonlijk

onderhoud.

2.4.3.1. De CGVS - en de Raad in beroep - dienen ter deze enkel te onderzoeken of er al dan niet

nieuwe elementen aan de orde zijn, of door verzoeker werden aangebracht, die de kans aanzienlijk

groter maken dat hij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

2.4.3.2. Overeenkomstig artikel 57/5ter, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet vindt het in artikel 57/5ter, § 1

van de Vreemdelingenwet bedoelde persoonlijk onderhoud niet plaats wanneer de commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in het geval van artikel 57/6/2 van oordeel is dat hij een

beslissing kan nemen op basis van een volledige bestudering van de door de verzoeker aan de minister

of diens gemachtigde verstrekte elementen, zoals bepaald in artikel 51/8. Nergens wordt bepaald dat de

commissaris-generaal moet motiveren waarom hij afstapt om verzoeker uit te nodigen voor een

persoonlijk onderhoud. Uit het administratief dossier blijkt wel dat verzoeker reeds meerdere keren werd

uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud inzake zijn eerder verzoek om internationale bescherming.

Ook werd verzoeker gevraagd een “schriftelijke verklaring meervoudige aanvraag” in te vullen waarin hij

omstandig zijn nieuwe elementen kan aanbrengen en toelichten, wat hij ook heeft gedaan. Uit een

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing tot niet-ontvankelijk verzoek blijkt dat deze uitgebreid

wordt gemotiveerd en gestaafd met objectieve informatie. Hieruit volgt dat de commissaris-generaal wel

degelijk in staat was om een beslissing te nemen op basis van de door verzoeker afgelegde “schriftelijke

verklaring meervoudige aanvraag”. Artikel 57/5ter stelt immers uitdrukkelijk dat het feit dat geen

persoonlijk onderhoud heeft plaatsgevonden de commissaris-generaal niet belet om een beslissing te

nemen over het verzoek om internationale bescherming.

2.4.4. Huidig beroep werd ingesteld tegen de beslissing van niet-ontvankelijkheid van een volgend

verzoek, genomen op 6 mei 2019 in toepassing van 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

2.4.5. In het kader van verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming, nam de commissaris-

generaal op 29 juli 2015 een beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, wegens

de toenmalige veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst.

2.4.6. Op 5 december 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing om de subsidiaire

beschermingsstatus in hoofde van verzoeker in te trekken wegens identiteitsfraude.
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Bij arrest nr. 204164 van 22 mei 2018 bevestigde de Raad deze beslissing. Verzoeker diende hiertegen

geen cassatieberoep in bij de Raad van State.

2.4.7. Gelet op het feit dat de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn

werden aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, moeten deze als vaststaand worden

beschouwd. Eens hij een beslissing over een bepaald verzoek om internationale bescherming heeft

genomen, heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wat dit verzoek betreft, zijn rechtsmacht

uitgeput (RvS 19 juli 2011, nr. 214.704). Hij mag derhalve, zonder het principe van het gewijsde van een

rechterlijke uitspraak te schenden, niet opnieuw uitspraak doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld

en die als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens voor zover er, wat verzoeker betreft, kan

worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de

Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat verzoeker voor internationale

bescherming in aanmerking komt.

2.4.8. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden

beslissing werd genomen, luidt als volgt: “Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of

diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of

door de verzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of

indien de verzoeker voorheen enkel het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij

toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek ontvankelijk.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er

derhalve nieuwe elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 dat

thans mutatis mutandis werd ondergebracht in het nieuwe artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, verduidelijkt dat

deze kans onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming

pertinente, geloofwaardige nieuwe elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze

niet eerder kon aanbrengen. De kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw

aangereikte elementen an sich bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende

verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of

vormelijke gebreken vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen

of bevindingen bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist,

doch ongegrond bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een

eerdere weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse

wezenlijke punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband

leggen met de individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en

anderszins evenmin aantonen dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te

wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013,

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017,

nr. 54 2548/001, 116).

2.4.9. Ter ondersteuning van zijn huidige, volgend verzoek om internationale bescherming blijft

verzoeker bij zijn verklaringen in het kader van zijn eerste verzoek die hij herhaalt. Verder voert hij aan

dat hij vreest vervolgd te worden in Somalië omdat hij er zal gepercipieerd worden als westerling, dat hij

problemen zou kennen als de Somalische overheid te weten zou komen dat hem in België de
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subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend en dat de veiligheidssituatie in Mogadishu verslechterd

is (schriftelijke verklaring meervoudige aanvraag, punten 1.1, 1.2, 1.3, 2.7).

2.4.10. De Raad stelt vast dat onderhavig verzoek om internationale bescherming geen nieuwe

elementen bevat die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om internationale bescherming

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt.

2.4.11. Verzoeker verklaarde dat hij, aangezien hij zijn moedertaal niet goed meer beheerst en zijn regio

van origine niet goed meer kent, in Somalië als westerling zal worden gepercipieerd en daarom het

risico loopt om te worden vermoord of ontvoerd.

2.4.12. Vooreerst benadrukt de Raad dat om als vluchteling te worden erkend de vreemdeling dient aan

te tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in 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 (Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit,

het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Verzoeker kan immers niet

stellen dat hij behoort tot een sociale groep in de zin van artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet.

Verwestering is geen aangeboren kenmerk, noch een kenmerk met gemeenschappelijke achtergrond

dat niet gewijzigd kan worden. Evenmin is het een kenmerk of geloof dat voor de identiteit of de morele

integriteit van de verzoeker om internationale bescherming dermate fundamenteel is, dat niet mag

worden geëist dat hij of zij dit opgeven. Er kan ook niet worden gesteld dat verwesterde mensen in het

betrokken land een gemeenschappelijke identiteit hebben dat in de directe omgeving als afwijkend wordt

beschouwd, nu elk van deze ‘verwesterde mensen’ hun eigenheid behouden. Aldus zal de mate waarin

ze ‘verwesterd’ zijn een andere uitdrukking geven aan hun re-integratie in hun land van oorsprong.

Verzoeker slaagt er echter niet in zijn vrees voor vervolging concreet aannemelijk te maken. Verzoeker

brengt echter geen concrete elementen aan waaruit blijkt waar, wanneer, door wie, waarom en in welke

omstandigheden hij in zijn land van herkomst als verwesterd zou worden gepercipieerd, laat staan dat

hij hierom zou worden geviseerd of vervolgd. Integendeel, uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier (“COI Focus: Somalië: Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 25 maart 2019, p. 57)

blijkt dat veel Somaliërs die al geruime tijd in het westen leefden sinds meerdere jaren vrijwillig naar

Mogadishu zijn teruggekeerd, hetgeen onverzoenbaar is met verzoekers verklaring dat terugkeerders uit

het westen in Mogadishu worden vervolgd. Het loutere feit dat een persoon in zijn of haar land van

herkomst niet langer een levensstijl zal kunnen hanteren vergelijkbaar met deze in België volstaat niet

om te voldoen aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag.

2.4.13. Ten slotte kan begrip opgebracht worden voor de mogelijke re-integratie van verzoeker in de

Somalische samenleving. De re-integratie van personen die in het buitenland verbleven zal afhankelijk

zijn van hun sociale en familiale status, hun gender, hun opleidingsniveau en de al dan niet diverse of

overheersende cultuur in het land waar ze vandaan komen. Verzoeker dient dan ook op individuele

wijze zijn vraag om internationale bescherming te staven en aantonen dat in zijn geval er

onoverkomelijke eisen zullen worden gesteld die een vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aantoont.

2.4.13.1. Waar verzoeker meent dat hij problemen zou kennen als de Somalische overheid te weten zou

komen dat hem in België de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend betreft dit betreft een blote

bewering. Nog daargelaten dat deze subsidiaire beschermingsstatus op 5 december 2017 door de

commissaris-generaal werd ingetrokken, blijkt nergens uit verzoekers verklaringen dat de Somalische

overheid, zelfs indien ze hiervan op de hoogte zou zijn, enige negatieve maatregel zou nemen. Gezien

de langdurige oorlog zijn immers bijzonder grote aandelen van de bevolking naar het buitenland

vertrokken. Uit geen enkel document of rapport kan blijken dat de teruggekeerden hierdoor in de

negatieve aandacht zouden komen te staan.

2.4.14. Wat betreft zijn psychologische problemen merkt de Raad op dat verzoeker het vonnis van de

vrederechter van het achtste kanton reeds in het kader van de procedure van zijn eerste verzoek om

internationale bescherming had neergelegd. De Raad stelde hierover in zijn arrest van 22 mei 2018:

“Het vonnis van de vrederechter van het achtste kanton, stelt dat verzoeker lijdt aan psychose. Een

dwangopname voor 40 dagen drong zich op bij gebrek aan een andere geschikte behandeling. Er wordt

gesteld dat verzoeker wanen heeft, agressief is en er ook sprake is van middelenmisbruik. “In die zin

brengt betrokkene in hoofzaak de eigen gezondheid maar ook de veiligheid in gevaar”. Het vonnis

dateert van 4 januari 2018, de maatregel nam aanvang op kerstdag 25 december 2017.”.
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De Raad oordeelde dat verzoeker hiermee de schending van zijn hoorrecht niet aantoonde (RvV nr. 204

164, 22 mei 2018). Dat de Raad voorgaande vaststellingen deed “binnen de vraag of de eerdere

beslissing van 5 december 2017, waarbij de subsidiaire bescherming werd ingetrokken, rechtsgeldig

werd genomen”, doet hieraan geen afbreuk. De Raad stelde verder vast dat “verzoeker niettemin zijn

psychologische problemen wel in staat is om 4 verschillende identiteiten uit te vinden en aan te houden

(drie in Nederland en een in België)” (RvV nr. 204 164, 22 mei 2018). Waar verzoeker in zijn

verzoekschrift aanvoert dat het “aannemen van verschillende identiteiten niet los worden gezien van de

psychische problematiek waarmee verzoeker te kampen heeft”, merkt de Raad op dat verzoeker

verschillende identiteiten aannam met de bedoeling om de autoriteiten te misleiden en te frauderen.

Verzoeker toont geenszins aan dat het gegeven dat hij deze valse identiteiten uitvond en aanhield,

kaderde in zijn psychische problemen. Wel kan worden vastgesteld, dat verzoekers aangebrachte

psychische problemen hem niet verhinderden om een valse identiteit te creëren en deze vol te houden.

Uit het verslag van het OCMW kan blijken dat verzoeker kampt met psychische problemen en dat er

sprake is van een vermoed druggebruik in het verleden. Verzoeker werd verschillende malen

opgenomen in de psychiatrie. In het verslag staat tevens te lezen dat verzoeker ten gevolge van een

vechtpartij in 2018, 5 maanden in de gevangenis spendeerde en worden zijn opeenvolgende woon- en

werksituaties beschreven. Verzoeker licht niet concreet toe hoe zijn (psychologische) problemen ingeval

van terugkeer naar Somalië aanleiding zouden kunnen geven tot vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade.

2.4.15. Waar verzoeker aanvoert dat de veiligheidssituatie in Mogadishu verslechterd is, merkt de Raad

op dat uit de “COI Focus: Somalië: Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 25 maart 2019 (hierna: COI

Focus, Mogadishu) - door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier - blijkt 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.

2.4.16. De COI Focus steunt zich bij de beoordeling van de situatie in Mogadishu op een veelheid aan

bronnen: “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), waaronder de UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea,

en het European Asylum Support Office (EASO).”.

2.4.17. Indien een onderzoek naar de actuele situatie in een land of regio steeds tekortkomingen kan

bevatten, dan kan verzoeker niet stellen dat de commissaris-generaal geen afdoende onderzoek heeft

gevoerd, in overeenstemming met zijn onderzoeksplicht, naar de actuele veiligheidssituatie in

Mogadishu. De bewering van verzoekende partij dat verwerende partij verkeerde conclusies trok uit

deze informatie kan evenmin worden gevolgd.

2.4.18. 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.

2.4.19. 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.
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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 die

vaak samen gecoördineerde aanvallen doen op zogeheten zorgvuldig geselecteerde 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. 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.

2.4.20. 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 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. 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.

2.4.21. 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.

2.4.22. 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 administratieve

dossier kan blijken dat Mogadishu in de onderzochte periode opnieuw regelmatig getroffen werd door

terreuraanslagen. De (complexe) aanslagen in Mogadishu zijn in hoofdzaak gericht op hotels en

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

overheidsgebouwen of -instellingen. Anderzijds kan het geweld in Mogadishu ook de vorm aannemen

van doelgerichte moordaanslagen tegen personen verbonden met de overheid of met internationale

instellingen. Al Shabaab blijft in 2018 de hoofdverantwoordelijke voor het geweld in de hoofdstad waarbij

er soms burgerdoden vallen. Verschillende bronnen beschrijven het door Al Shabaab gepleegde geweld

echter nog steeds als doelgericht. Dit neemt niet weg dat ook gewone burgers die toevallig in de buurt

zijn getroffen kunnen worden. Verder worden ook enkele gewelddadige incidenten door ISS

(Islamitische Staat in Irak en de Levant in Somalië) opgeëist. Het betreft hier voornamelijk gerichte

moorden met vuurwapens op personen die voor de federale overheid werken, inclusief leden van de

inlichtingendienst NISA. Al Shabaab legt zich echter toe op het elimineren van de invloed en

aanwezigheid van ISS in de hoofdstad. Hierdoor pleegt Al Shabaab minder aanslagen op doelwitten die

banden hebben met de regering en haar bondgenoten.
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De aanwezigheid van ISS in Mogadishu zou door deze specifieke actie van Al Shabaab gedecimeerd

zijn. Naast gewelddaden opgeëist door of toegeschreven aan Al Shabaab en ISS zijn er ook nog andere

actoren verantwoordelijk voor geweld in de hoofdstad. Zo is er ook sprake van incidenten die het gevolg

zijn van politiek gemotiveerde clanconflicten, criminaliteit en conflicten over grondbezit waarbij

burgerdoden kunnen vallen (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. Burgers zijn soms het

slachtoffer van kruisvuur en dit zowel door AMISOM en het Somalische leger als clanmilities en

onbekende gewapende milities. In vergelijking met de eerste helft van 2018 is het aantal gewelddadige

incidenten waar burgers slachtoffer van werden (de categorie violence against civilians) net als het

aantal burgerslachtoffers bij deze incidenten in de tweede helft van 2018 bijna gelijk gebleven. 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).

2.4.23. 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.

2.4.24. 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.

2.4.25. 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 de diaspora vrijwillig

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

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

basisvoorzieningen 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. Basisvoorzieningen zoals

huisvuilophaal, brandweer en elektriciteit zijn beschikbaar. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom

verzoeker niet zou kunnen terugkeren naar Somalië. 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.
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Voorts blijkt dat er in Mogadishu sprake is van vele handelszaken, gaande van platenwinkels tot

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

heropleving van 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. Begin augustus 2018 opent de eerste zuivelfabriek in Mogadishu. Midden oktober 2018

start de eerste ICT-beurs in de hoofdstad met meer dan 60 exposanten en in november 2018

organiseert Mogadishu het eerste National Economic Policy Forum. In december 2018 heropent de VS

haar diplomatieke missie in Somalië na 28 jaar, met een ambassade in Mogadishu.

2.4.26. Ook de Raad van State, Nederland, stelde 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.”. De Raad stelt vast

dat ook deze rechtspraak nog actueel is.

2.4.27. Het in het verzoekschrift aangehaalde rapport Human Rights Watch van januari 2019 en de bij

het CGVS voorgelegde krantenartikelen - “Car bomb kills 11 people in Mogadishu” van 28 maart 2019

en “Zeker 36 doden en tientallen gewonden bij aanslag en vuurgevecht in Mogadishu” van 2 maart 2018

- tonen niet aan dat voornoemde informatie foutief is of dat deze informatie verkeerd werd

geïnterpreteerd, daar ze in dezelfde lijn liggen. De krantenartikelen rapporteren over doelgerichte

aanslagen. Bovendien werd het rapport van Human Rights Watch aangewend als bron bij de opmaak

van de COI Focus.

2.4.28. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat bij de beoordeling van de algemene situatie in

Mogadishu rekening moet worden gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden, zijn psychische

kwetsbaarheid en zeer langdurige afwezigheid uit Somalië. De Raad ziet niet in dat verzoekers

langdurig verblijf in het westen zichtbaar zou zijn en in Mogadishu een bijkomend risico zou inhouden

om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Verzoeker licht evenmin toe wat hij verstaat onder

“verwesterd” nu een verblijf in het buitenland op zich niet als vanzelfsprekend leidt tot een integratie in

de maatschappij en een verwestering inhoudt. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker zowel in

Nederland als in België zich aan de rand van de maatschappij bevond in criminele middens die eerder

tegen de Nederlandse en Belgische maatschappij handelen. Hoe dan ook de Raad herneemt dat uit de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier (“COI Focus: Somalië: Veiligheidssituatie in

Mogadishu” van 25 maart 2019, p. 57) blijkt dat veel Somaliërs die lange jaren in het westen leefden uit

eigen beweging naar Mogadishu zijn teruggekeerd. Ook blijken velen onder hen te investeren in handel

en grond (zie punt 2.4.27). Deze vaststellingen zijn onverzoenbaar is met verzoekers bewering dat hij

als terugkeerder in Mogadishu een verhoogd risico zou lopen om het slachtoffer te worden van geweld.

Wat betreft zijn psychologische problemen toont verzoeker evenmin aan dat hij omwille hiervan in

Mogadishu een verhoogd risico zou lopen om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

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

2.4.30. 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.
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2.5. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.6. De Raad ziet verder niet in hoe de commissaris-generaal met het nemen van een beslissing

houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus, artikel 57/6 van de voormelde wet van 15 december 1980 geschonden heeft.

Immers, voormeld artikel bepaalt dat de commissaris-generaal bevoegd is voor het nemen van

dergelijke beslissing.

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

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de

bestreden beslissing gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het

administratieve dossier blijkt verder dat verzoeker de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven uiteen te

zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen en zich

kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze. Verzoeker kreeg

bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven.

Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

2.8. Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing correct wordt gesteld als volgt: “Ik breng

de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”.

2.9. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel

overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien mei 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


