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nr. 198 783 van 26 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VAN CUTSEM

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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 27 maart 2017 heeft

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

21 februari 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 3 oktober 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 november 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VAN CUTSEM en van attaché

E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te hebben, Tadzjiek te zijn, en afkomstig te zijn uit het dorp

Nahar-e- Shahi, district Behsud, provincie Nangarhar, waar u uw hele leven woonde. U ging niet naar

school en hebt nooit gewerkt, maar volgde wel voor ongeveer een jaar koranlessen. U hield zich thuis

bezig met klusjes, en voor de rest speelde u, voornamelijk cricket.
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Ongeveer drie en een half jaar voor uw vertrek werd uw vader aangesproken door zijn broer, die lid is

van de taliban. Hij vroeg hem dat hij zich ofwel ook bij de taliban zou aansluiten, of dat hij een deel van

de opbrengsten van zijn landbouwactiviteit zou afstaan aan de taliban. Toen uw vader weigerde, heeft

zijn broer hem met een schop geslagen. Uw vader overleed later in het ziekenhuis, en zijn broer was

sindsdien spoorloos. Iets meer dan een maand voor uw vertrek dook uw oom terug op, en hij vroeg u

om u aan te sluiten bij de taliban. Toen u weigerde, heeft hij u geslagen en verbrand. U was tijdlang

buiten bewustzijn en bracht een maand in het ziekenhuis van Jalalabad door.

U verbleef een week bij de broer van uw moeder, die uw vertrek uit Afghanistan enkele dagen later

regelde. U kwam aan in België op 14 augustus 2015, en vroeg asiel aan op 17 augustus 2017.

Ter staving van uw asielrelaas legde u de volgende documenten voor: een taskara, een attest van het

ziekenhuis in Jalalabad, de enveloppes waarin deze documenten werden opgestuurd, een attest van het

Rode kruis, een attest van CARDA en een attest van dr. Laloire.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

U verklaarde dat uw oom, de broer van uw vader, lid is van de taliban en uw vader heeft gedood,

waarna hij jaren later ook u aanviel. U vreest dat hij u zou doden mocht u nog langer in Afghanistan

gebleven zijn. De verklaringen die u aflegde over de motieven voor de moord op uw vader door uw oom,

over de motieven voor de aanval van uw oom op u, en over de aanval zelf vertonen evenwel zodanig

veel tegenstrijdigheden, vaagheden, toevoegingen en onwaarschijnlijkheden, dat aan uw relaas maar

weinig geloof gehecht kan worden. Bovendien zijn er ook redenen om aan te nemen dat u niet de

waarheid vertelde over de identiteit van uw familieleden, wat uw algemene geloofwaardigheid

ondermijnt.

Ten eerste zijn er uw verklaringen over de moord op uw vader door uw oom. U verklaart namelijk dat

uw oom uw vader vroeg om net als hem lid te worden van de taliban, of dat hij als alternatief een deel

van zijn landbouwopbrengsten zou afstaan aan de taliban (CGVS p. 7). Voor de DVZ had u echter louter

verklaard dat uw oom vroeg dat uw vader landbouwopbrengsten zou afstaan, en dat hij anders de

gronden van uw familie zou inpikken (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.). Gewezen op dit

verschil, ontkent u wat u gezegd hebt voor de DVZ (CGVS p. 8). Nochtans was dit ook wat u verklaarde

bij uw intakegesprek, waar u het probleem met uw oom kwalificeerde als een grondconflict (fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling dd. 17 augustus 2015). Dat uw oom vroeg dat uw vader zich bij de

taliban zou aansluiten, lijkt dan ook een later gedane toevoeging aan uw relaas te zijn, mogelijk om te

proberen uw claim dat uw oom wou dat ook u zich bij de taliban zou aansluiten (zie infra), kracht bij te

zetten. Gezien het feit dat het hier om een in een laat stadium gedane toevoeging lijkt te gaan,

ondermijnt dit evenwel de geloofwaardigheid van uw relaas.

Ten tweede en aansluitend hierop, hebt u ook uiteenlopende verklaringen afgelegd over de reden

waarom uw oom u aanviel. U verklaarde voor het CGVS dat uw oom u vroeg om u aan te sluiten bij de

taliban, en u sloeg en verbrandde toen u weigerde (CGVS p. 7, 11). Tijdens uw intakegesprek verwees

u echter naar het innemen van gronden, en dat uw oom wou dat u niet langer zou werken als schilder

(fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling dd. 17 augustus 2015). Voor de DVZ gaf u dan weer

helemaal geen verklaring voor het gedrag van uw oom, maar stelde u enkel dat hij u aanviel, en maakte

u geen melding van enige eis zijnentwege (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.). Er werd u

de mogelijkheid geboden om deze discrepanties uit te klaren, maar u ontkende louter uw eerdere

verklaringen (CGVS p. 16). Dit is natuurlijk geen afdoende verklaring, waardoor besloten dient te

worden dat de geloofwaardigheid van uw relaas ook op dit punt ernstig wordt aangetast.

Ten derde legt u ook tegenstrijdige verklaringen af over wanneer uw vader overleden zou zijn. U

verklaart namelijk zowel dat het gebeurde ongeveer drieënhalf jaar voor uw vertrek in 2015 (CGVS p. 7,

18), als dat het gebeurde drieënhalf jaar geleden op het moment van uw interview voor de DVZ

(verklaring DVZ dd. 10 mei 2016, afdeling 15.A.; vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.) of

voor het CGVS in januari 2017 (CGVS p. 18). U werd gewezen op deze discrepantie, maar u ontkende

enkel uw eerdere verklaringen voor de DVZ (CGVS p. 15). Het is vreemd dat u niet schijnt te beseffen

wanneer deze toch wel enorm schokkende gebeurtenissen zich precies hebben voorgedaan ten
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opzichte van elkaar. U legt trouwens ook tegenstrijdige verklaringen af over de tijd die u na uw

ziekenhuisbezoek bij uw oom doorgebracht zou hebben, namelijk hetzij vijf a zes dagen (CGVS p. 7) ,

hetzij twee weken (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.),wat verder reden geeft om aan de

waarachtigheid van uw verklaringen te twijfelen.

Ten vierde legt u ook uiteenlopende verklaringen af over het incident waarbij uw oom u aangevallen zou

hebben. Primo is er de vraag waar hij precies aangevallen zou hebben. Voor het CGVS verklaarde u dat

u met een zestal anderen cricket aan het spelen was op een veld op een tiental minuten wandelen van

uw huis toen u aangevallen werd (CGVS p. 9). Voor de DVZ zei u echter nog dat u op dat moment op

het koertje van uw huis was (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.), een heel andere context.

Gewezen op deze tegenstrijdigheid, ontkent u wederom uw eerdere verklaringen (CGVS p. 16).Het

verschil tussen thuis zitten, en met een aantal vrienden duidelijk zichtbaar in het openbaar te cricketten

is zodanig groot, dat het uitblijven van een verklaring voor deze tegenstrijdigheid uw relaas

fundamenteel ondergraaft; als u niet consistent kan blijven over de plaats en de context van de aanval,

kan eraan getwijfeld worden of deze zich überhaupt ooit heeft voorgedaan.

Bovendien legt u secundo ook uiteenlopende verklaringen af over de aanval zelf. Voor de DVZ

verklaarde u immers dat u thuis door uw oom werd aangevallen, waarbij hij u sloeg en daarna een fles

over u uitgoot en u in brand stak (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.). Voor het CGVS

verklaarde u echter dat u bij uw vrienden was, die het op een lopen zetten toen uw oom ten tonele

verscheen, dat uw oom u vervolgens eerst aansprak, u dan vastnam en sloeg, en ten slotte een grote

bak of doos (ongeveer een halve meter hoog) aannam van een kompaan die bij hem was, en u met

vloeistof daaruit overgoot, waarop u verbrandde (CGVS p. 9, 10, 11). De aanval vindt plaats op een

andere locatie, in een andere sociale context, en met een andere container, maar er is volgens deze

verklaring dus ook een handlanger aanwezig. Met name dit laatste element komt al te zeer over als een

toevoeging omdat uw beschrijving van de trawant van uw oom zodanig weinig doorleefd is; u komt niet

verder dan dat hij groot was (CGVS p. 10). Ook deze tegenstrijdigheden en toevoegingen ondergraven

de waarachtigheid van uw relaas danig.

Wat betreft uw relaas, dient er ten vijfde ook nog gewezen te worden op een resem aan

merkwaardigheden en onwaarschijnlijkheden die de aannemelijkheid van uw relaas bijkomend verder

aantasten. Primo is het opvallend dat zowel u als uw oom Dari-talige Tadzjieken zijn (CGVS p. 3, 4, 7,

8), wat het maar weinig waarschijnlijk maakt dat uw oom bij de taliban zou zitten of dat de taliban u als

lid zouden willen, aangezien het overwegend een Pashtou-beweging betreft (zie stukken toegevoegd

aan het dossier; alhoewel er pogingen zijn om de beweging te verbreden, beperken deze zich tot

specifieke bendes en afgelegen gebieden, terwijl dit dossier individuele rekrutering nabij de

miljoenenstad Jalalabad betreft). Secundo kan ook de vraag gesteld worden waarom uw oom eigenlijk

nog zou willen dat u hem zou vervoegen nadat hij uw vader had gedood, aangezien dat een risico

op vijandigheid en verraad van uw kant zou inhouden, iets wat u niet kon verklaren (CGVS p. 18). Tertio

is het ook merkwaardig dat uw oom jarenlang niets van zich zou laten horen, om dan plots uit het niets

op te duiken om u te proberen rekruteren en aan te vallen, zonder dat u hier enige aanleiding voor kan

aanwijzen (CGVS p. 8, 11). Quarto is ook de door uw oom gekozen methode om u aan te vallen zeer

merkwaardig. In de eerste plaats is het vreemd dat hij u in het openbaar zou benaderen en aanvallen, te

midden van uw vrienden op het cricketveld (CGVS p. 9), in plaats van te kiezen voor een meer

onopvallende plaats. Maar ook de methode van de aanval is opmerkelijk, vooral door haar

omslachtigheid: nadat hij u geslagen had, besprenkelde uw oom u met een vloeistof uit een bak

waarvoor hij een helper nodig had om deze te dragen, waarop u verbrandde (CGVS p. 10, 11). Dit wil

zeggen dat aan zijn aanval een vrij grote mate van voorbereiding vooraf moet zijn gegaan, om de bak,

de vloeistof, en de helper mee te hebben, terwijl het verhaal dat u beschrijft uw oom eerder

impulsief doet overkomen. Bovendien maakt u ook nooit duidelijk wat uw oom te winnen had bij een

dergelijk opvallende aanval, of waarom hij u louter zou verwonden zonder u te doden; hij had nochtans

een vuurwapen bij (CGVS p. 10, 11). Op zichzelf genomen zijn geen van deze elementen

doorslaggevend, maar in de bredere context van de supra aangehaalde argumenten die de

geloofwaardigheid van uw verhaal reeds danig hebben onderuitgehaald, zijn ze een verdere indicatie

van de globale ongeloofwaardigheid van uw verhaal.

Ten slotte kunnen er ook nog vragen gesteld worden bij bepaalde documenten die u voorlegde ter

staving van uw asielrelaas. Zo presenteerde u primo de enveloppes waarin u een aantal documenten

liet opsturen uit Afghanistan (document 3). U stelt dat deze u toegezonden werd door uw oom

(moederskant) Ayatullah (CGVS p. 5), die in Kush Gunbad woont (CGVS p. 4). Op de enveloppe staat

ook de naam Ayatullah, maar als het telefoonnummer op de enveloppe evenwel wordt ingegeven op
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facebook, blijkt dit gelinkt te zijn met de account van ene Mehrab Sadaqat (zie stukken toegevoegd aan

het dossier). U verklaart deze man niet te kennen (CGVS p. 15), maar hij blijkt toch een aantal Safi’s

(zoals uw naam) onder zijn vrienden te tellen (zie stukken toegevoegd aan het dossier), waardoor uw

verklaring in deze niet geloofwaardig overkomt. Het lijkt er daarentegen sterk up dat u iets probeert te

verbergen voor het CGVS, wat wijst in de richting van een schending van de medewerkingsplicht die op

u rust (CGVS p. 2).

Secundo presenteerde u ook een certificaat, zogezegd van het ziekenhuis van Jalalabad, dat zou

bevestigen dat u daar een maand verbleven hebt (document 2; CGVS p. 14). Het is evenwel opvallend

dat dit document integraal in het Engels is opgesteld, met een groot aantal spellingsfouten. U stelt dat u

dit certificaat kreeg op het moment van uw ontslag uit het ziekenhuis(CGVS p. 14), waardoor het dus

niet gaat om een certificaat gevraagd achteraf in het kader van deze procedure; het zou gaan om een

standaard-certificaat dat ze steeds zo uitreiken (CGVS p. 15). Het is echter maar weinig aannemelijk dat

een ziekenhuis in Afghanistan, aan een Afghaan, een dergelijk certificaat zou uitreiken, waardoor het

vermoedelijk gaat om een gefabriceerd document, waarmee u mogelijk het CGVS probeert te misleiden,

wederom in weerwil van de medewerkingsplicht.

Gezien deze opeenstapeling van tegenstrijdigheden, toevoegingen, vaagheden, onwaarschijnlijkheden,

en andere opmerkelijke elementen in uw relaas, kan niet anders dan besloten worden dat u er niet in

slaagde om aannemelijk te maken dat u in Afghanistan te vrezen had voor vervolging in de

vluchtelingrechtelijke zin, of dat u een reëel risico liep op het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in

art. 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

De door u overige voorgelegde documenten vermogen het niet om deze appreciatie te wijzigen.

Documenten hebben enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om een geloofwaardig

relaas kracht bij te zetten. Op zich vermogen document niet de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig relaas te herstellen. Bovendien dient hier nog aan te worden toegevoegd dat uit

toegevoegde informatie blijkt dat in Afghanistan allerlei documenten eenvoudig te verkrijgen zijn, het zij

via corruptie of door ze te laten namaken.

U legde evenwel ook een aantal Belgische attesten voor. U legt doktersattesten voor die aangeven dat u

littekens hebt op uw linkerbeen, wat het Commissariaat niet betwist. Op basis van uw verklaringen hebt

u evenwel niet aannemelijk gemaakt dat deze littekens hun oorsprong vonden in daden van vervolging,

of in daden die een gegronde vrees voor vervolging doen ontstaan.

U legt tevens een attest voor dat stelt dat u te lijden hebt van een depressieve staat en angsten

(document 6), en dat u regelmatig naar het CARDA centrum gaat (document 5). Ook hierover kan

gesteld worden dat u er niet in slaagde om aannemelijk te maken dat deze symptomen hun oorsprong

vonden in daden van vervolging, of daden of gebeurtenissen die een gegronde vrees voor vervolging

zouden doen ontstaan. U legt bovendien ook geen attesten voor van specialisten ter zake dat aangeeft

dat u omwille van uw medische toestand niet in staat zou zijn om een gehoor af te leggen, of dat deze

een invloed heeft op uw geheugen of uw capaciteit om coherent en waarheidsgetrouw te antwoorden op

de vragen die u gesteld werden. Doorheen het gehoor maakte u ook geen verwarde indruk, en begreep

u steeds de vragen, wat onder meer bleek uit het feit dat u nagenoeg altijd pertinente antwoorden gaf.

Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een

Afghaanse asielzoeker ook een 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 voorkomende 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. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van

de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond

aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van
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regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk

verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie

in Afghanistan.

UNHCR wijst er 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. UNHCR adviseert dat bij de

beoordeling van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende

objectieve elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake van veralgemeend,

willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder

bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde incidenten;

en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij

de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening

gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij

de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van

herkomst, indien dat de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor

burgers te beoordelen.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact

van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het

conflict in Afghanistan. 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 Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 14 december 2016) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden,

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan.

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral de

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor Jalalabad,

een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart district vormt. Hierbij wordt volledigheidshalve

opgemerkt dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad groter is dan de districtsgrenzen

aanduiden. Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud,

Surkh Rod en Chaparhar. Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie,

plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-gerelateerde ontheemden, heeft

de omliggende dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt.

De wijken die een buitenwijk vormen van Jalalabad, maar de facto¬ in een ander district zijn

gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar zij deel uitmaken van de

stad Jalalabad in haar geheel. Met name valt hieronder ook uw woonplaats, het dorp Nahar-e-Shahi.

Het gros van het geweld dat in Jalalabad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de Anti-

Gouvermentele Elementen (AGE’s) die in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Het geweld in de

stad is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal

veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van zelfmoordaanslagen, of aanslagen met bermbommen of

magnetische IED’s op hun voertuigen. Daarnaast vonden er in Jalalabad ook enkele

zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat

zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen

die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse

veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire,

humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden. Sinds eind 2015 zijn deze complexe

aanslagen meer gericht tegen diplomatieke posten en worden zelfmoordaanslagen aangewend tegen
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de leiders van pro-regeringsmilities. Deze milities zijn in toenemende mate het doelwit van IS in

Nangarhar.

Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, waarbij zowel militaire als

burgerdoelwitten geviseerd worden, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een hoog profiel.

Daarnaast vinden er ook aanslagen plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van

duidelijk burgerlijke infrastructuur. Niettegenstaande er sprake is van toename van het aantal

burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad, blijft uit de beschikbare informatie dat het aantal

burgerslachtoffers in de stad laag blijft. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is overigens

niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. De stad Jalalabad

blijft bovendien nog steeds een toevluchtsoord voor burgers die het geweld in andere districten en

provincies ontvluchten.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat IS actief is in de

provincie Nangarhar, en er de Taliban en ANSF bestrijdt. IS is openlijk en militair aanwezig in de

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. Het CGVS benadrukt dat aan

asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern

vluchtalternatief bestaat.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

voordoen, kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en

voortdurende of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere

appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de

beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in Jalalabad actueel geen reëel

risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon

als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in

de stad Jalalabad aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat zich voordoet als een enig middel voert verzoeker de schending aan van de

“Vluchtelingconventie van 1951 ondertekend te Genève”, van de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de wet

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

uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het algemeen

beginsel houdende het recht op verdediging en tegenspraak, van het gelijkheidsbeginsel en van de

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Ook meent verzoeker dat er een beoordelingsfout werd begaan.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoekende partij in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekende partij al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

2.3. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet die de omzetting betreffen van artikel 4, §§

4 en 5, van de richtlijn 2011/95/EU en bijgevolg in het licht van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU

dienen gelezen te worden, volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige

relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De

bevoegde overheid, in dit geval de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, heeft
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tot taak de relevante elementen van de asielaanvraag te onderzoeken en te beoordelen in

samenwerking met de verzoeker. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet

plaatsvinden op individuele basis 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. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

geen geloof hechten aan verzoekers asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

“Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

U verklaarde dat uw oom, de broer van uw vader, lid is van de taliban en uw vader heeft gedood,

waarna hij jaren later ook u aanviel. U vreest dat hij u zou doden mocht u nog langer in Afghanistan

gebleven zijn. De verklaringen die u aflegde over de motieven voor de moord op uw vader door uw oom,

over de motieven voor de aanval van uw oom op u, en over de aanval zelf vertonen evenwel zodanig

veel tegenstrijdigheden, vaagheden, toevoegingen en onwaarschijnlijkheden, dat aan uw relaas maar

weinig geloof gehecht kan worden. Bovendien zijn er ook redenen om aan te nemen dat u niet de

waarheid vertelde over de identiteit van uw familieleden, wat uw algemene geloofwaardigheid

ondermijnt.

Ten eerste zijn er uw verklaringen over de moord op uw vader door uw oom. U verklaart namelijk dat

uw oom uw vader vroeg om net als hem lid te worden van de taliban, of dat hij als alternatief een deel

van zijn landbouwopbrengsten zou afstaan aan de taliban (CGVS p. 7). Voor de DVZ had u echter louter

verklaard dat uw oom vroeg dat uw vader landbouwopbrengsten zou afstaan, en dat hij anders de

gronden van uw familie zou inpikken (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.). Gewezen op dit

verschil, ontkent u wat u gezegd hebt voor de DVZ (CGVS p. 8). Nochtans was dit ook wat u verklaarde

bij uw intakegesprek, waar u het probleem met uw oom kwalificeerde als een grondconflict (fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling dd. 17 augustus 2015). Dat uw oom vroeg dat uw vader zich bij de

taliban zou aansluiten, lijkt dan ook een later gedane toevoeging aan uw relaas te zijn, mogelijk om te

proberen uw claim dat uw oom wou dat ook u zich bij de taliban zou aansluiten (zie infra), kracht bij te

zetten. Gezien het feit dat het hier om een in een laat stadium gedane toevoeging lijkt te gaan,

ondermijnt dit evenwel de geloofwaardigheid van uw relaas.

Ten tweede en aansluitend hierop, hebt u ook uiteenlopende verklaringen afgelegd over de reden

waarom uw oom u aanviel. U verklaarde voor het CGVS dat uw oom u vroeg om u aan te sluiten bij de

taliban, en u sloeg en verbrandde toen u weigerde (CGVS p. 7, 11). Tijdens uw intakegesprek verwees

u echter naar het innemen van gronden, en dat uw oom wou dat u niet langer zou werken als schilder

(fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling dd. 17 augustus 2015). Voor de DVZ gaf u dan weer

helemaal geen verklaring voor het gedrag van uw oom, maar stelde u enkel dat hij u aanviel, en maakte

u geen melding van enige eis zijnentwege (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.). Er werd u

de mogelijkheid geboden om deze discrepanties uit te klaren, maar u ontkende louter uw eerdere

verklaringen (CGVS p. 16). Dit is natuurlijk geen afdoende verklaring, waardoor besloten dient te

worden dat de geloofwaardigheid van uw relaas ook op dit punt ernstig wordt aangetast.

Ten derde legt u ook tegenstrijdige verklaringen af over wanneer uw vader overleden zou zijn. U

verklaart namelijk zowel dat het gebeurde ongeveer drieënhalf jaar voor uw vertrek in 2015 (CGVS p. 7,

18), als dat het gebeurde drieënhalf jaar geleden op het moment van uw interview voor de DVZ

(verklaring DVZ dd. 10 mei 2016, afdeling 15.A.; vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.) of

voor het CGVS in januari 2017 (CGVS p. 18). U werd gewezen op deze discrepantie, maar u ontkende

enkel uw eerdere verklaringen voor de DVZ (CGVS p. 15). Het is vreemd dat u niet schijnt te beseffen

wanneer deze toch wel enorm schokkende gebeurtenissen zich precies hebben voorgedaan ten

opzichte van elkaar. U legt trouwens ook tegenstrijdige verklaringen af over de tijd die u na uw

ziekenhuisbezoek bij uw oom doorgebracht zou hebben, namelijk hetzij vijf a zes dagen (CGVS p. 7) ,
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hetzij twee weken (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.),wat verder reden geeft om aan de

waarachtigheid van uw verklaringen te twijfelen.

Ten vierde legt u ook uiteenlopende verklaringen af over het incident waarbij uw oom u aangevallen zou

hebben. Primo is er de vraag waar hij precies aangevallen zou hebben. Voor het CGVS verklaarde u dat

u met een zestal anderen cricket aan het spelen was op een veld op een tiental minuten wandelen van

uw huis toen u aangevallen werd (CGVS p. 9). Voor de DVZ zei u echter nog dat u op dat moment op

het koertje van uw huis was (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.), een heel andere context.

Gewezen op deze tegenstrijdigheid, ontkent u wederom uw eerdere verklaringen (CGVS p. 16).Het

verschil tussen thuis zitten, en met een aantal vrienden duidelijk zichtbaar in het openbaar te cricketten

is zodanig groot, dat het uitblijven van een verklaring voor deze tegenstrijdigheid uw relaas

fundamenteel ondergraaft; als u niet consistent kan blijven over de plaats en de context van de aanval,

kan eraan getwijfeld worden of deze zich überhaupt ooit heeft voorgedaan.

Bovendien legt u secundo ook uiteenlopende verklaringen af over de aanval zelf. Voor de DVZ

verklaarde u immers dat u thuis door uw oom werd aangevallen, waarbij hij u sloeg en daarna een fles

over u uitgoot en u in brand stak (vragenlijst CGVS dd. 10 mei 2016, afdeling 3.5.). Voor het CGVS

verklaarde u echter dat u bij uw vrienden was, die het op een lopen zetten toen uw oom ten tonele

verscheen, dat uw oom u vervolgens eerst aansprak, u dan vastnam en sloeg, en ten slotte een grote

bak of doos (ongeveer een halve meter hoog) aannam van een kompaan die bij hem was, en u met

vloeistof daaruit overgoot, waarop u verbrandde (CGVS p. 9, 10, 11). De aanval vindt plaats op een

andere locatie, in een andere sociale context, en met een andere container, maar er is volgens deze

verklaring dus ook een handlanger aanwezig. Met name dit laatste element komt al te zeer over als een

toevoeging omdat uw beschrijving van de trawant van uw oom zodanig weinig doorleefd is; u komt niet

verder dan dat hij groot was (CGVS p. 10). Ook deze tegenstrijdigheden en toevoegingen ondergraven

de waarachtigheid van uw relaas danig.

Wat betreft uw relaas, dient er ten vijfde ook nog gewezen te worden op een resem aan

merkwaardigheden en onwaarschijnlijkheden die de aannemelijkheid van uw relaas bijkomend verder

aantasten. Primo is het opvallend dat zowel u als uw oom Dari-talige Tadzjieken zijn (CGVS p. 3, 4, 7,

8), wat het maar weinig waarschijnlijk maakt dat uw oom bij de taliban zou zitten of dat de taliban u als

lid zouden willen, aangezien het overwegend een Pashtou-beweging betreft (zie stukken toegevoegd

aan het dossier; alhoewel er pogingen zijn om de beweging te verbreden, beperken deze zich tot

specifieke bendes en afgelegen gebieden, terwijl dit dossier individuele rekrutering nabij de

miljoenenstad Jalalabad betreft). Secundo kan ook de vraag gesteld worden waarom uw oom eigenlijk

nog zou willen dat u hem zou vervoegen nadat hij uw vader had gedood, aangezien dat een risico

op vijandigheid en verraad van uw kant zou inhouden, iets wat u niet kon verklaren (CGVS p. 18). Tertio

is het ook merkwaardig dat uw oom jarenlang niets van zich zou laten horen, om dan plots uit het niets

op te duiken om u te proberen rekruteren en aan te vallen, zonder dat u hier enige aanleiding voor kan

aanwijzen (CGVS p. 8, 11). Quarto is ook de door uw oom gekozen methode om u aan te vallen zeer

merkwaardig. In de eerste plaats is het vreemd dat hij u in het openbaar zou benaderen en aanvallen, te

midden van uw vrienden op het cricketveld (CGVS p. 9), in plaats van te kiezen voor een meer

onopvallende plaats. Maar ook de methode van de aanval is opmerkelijk, vooral door haar

omslachtigheid: nadat hij u geslagen had, besprenkelde uw oom u met een vloeistof uit een bak

waarvoor hij een helper nodig had om deze te dragen, waarop u verbrandde (CGVS p. 10, 11). Dit wil

zeggen dat aan zijn aanval een vrij grote mate van voorbereiding vooraf moet zijn gegaan, om de bak,

de vloeistof, en de helper mee te hebben, terwijl het verhaal dat u beschrijft uw oom eerder

impulsief doet overkomen. Bovendien maakt u ook nooit duidelijk wat uw oom te winnen had bij een

dergelijk opvallende aanval, of waarom hij u louter zou verwonden zonder u te doden; hij had nochtans

een vuurwapen bij (CGVS p. 10, 11). Op zichzelf genomen zijn geen van deze elementen

doorslaggevend, maar in de bredere context van de supra aangehaalde argumenten die de

geloofwaardigheid van uw verhaal reeds danig hebben onderuitgehaald, zijn ze een verdere indicatie

van de globale ongeloofwaardigheid van uw verhaal.

Ten slotte kunnen er ook nog vragen gesteld worden bij bepaalde documenten die u voorlegde ter

staving van uw asielrelaas. Zo presenteerde u primo de enveloppes waarin u een aantal documenten

liet opsturen uit Afghanistan (document 3). U stelt dat deze u toegezonden werd door uw oom

(moederskant) Ayatullah (CGVS p. 5), die in Kush Gunbad woont (CGVS p. 4). Op de enveloppe staat

ook de naam Ayatullah, maar als het telefoonnummer op de enveloppe evenwel wordt ingegeven op

facebook, blijkt dit gelinkt te zijn met de account van ene Mehrab Sadaqat (zie stukken toegevoegd aan

het dossier). U verklaart deze man niet te kennen (CGVS p. 15), maar hij blijkt toch een aantal Safi’s
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(zoals uw naam) onder zijn vrienden te tellen (zie stukken toegevoegd aan het dossier), waardoor uw

verklaring in deze niet geloofwaardig overkomt. Het lijkt er daarentegen sterk up dat u iets probeert te

verbergen voor het CGVS, wat wijst in de richting van een schending van de medewerkingsplicht die op

u rust (CGVS p. 2).

Secundo presenteerde u ook een certificaat, zogezegd van het ziekenhuis van Jalalabad, dat zou

bevestigen dat u daar een maand verbleven hebt (document 2; CGVS p. 14). Het is evenwel opvallend

dat dit document integraal in het Engels is opgesteld, met een groot aantal spellingsfouten. U stelt dat u

dit certificaat kreeg op het moment van uw ontslag uit het ziekenhuis(CGVS p. 14), waardoor het dus

niet gaat om een certificaat gevraagd achteraf in het kader van deze procedure; het zou gaan om een

standaard-certificaat dat ze steeds zo uitreiken (CGVS p. 15). Het is echter maar weinig aannemelijk dat

een ziekenhuis in Afghanistan, aan een Afghaan, een dergelijk certificaat zou uitreiken, waardoor het

vermoedelijk gaat om een gefabriceerd document, waarmee u mogelijk het CGVS probeert te misleiden,

wederom in weerwil van de medewerkingsplicht.

Gezien deze opeenstapeling van tegenstrijdigheden, toevoegingen, vaagheden, onwaarschijnlijkheden,

en andere opmerkelijke elementen in uw relaas, kan niet anders dan besloten worden dat u er niet in

slaagde om aannemelijk te maken dat u in Afghanistan te vrezen had voor vervolging in de

vluchtelingrechtelijke zin, of dat u een reëel risico liep op het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in

art. 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

De door u overige voorgelegde documenten vermogen het niet om deze appreciatie te wijzigen.

Documenten hebben enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om een geloofwaardig

relaas kracht bij te zetten. Op zich vermogen document niet de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig relaas te herstellen. Bovendien dient hier nog aan te worden toegevoegd dat uit

toegevoegde informatie blijkt dat in Afghanistan allerlei documenten eenvoudig te verkrijgen zijn, het zij

via corruptie of door ze te laten namaken.

U legde evenwel ook een aantal Belgische attesten voor. U legt doktersattesten voor die aangeven dat u

littekens hebt op uw linkerbeen, wat het Commissariaat niet betwist. Op basis van uw verklaringen hebt

u evenwel niet aannemelijk gemaakt dat deze littekens hun oorsprong vonden in daden van vervolging,

of in daden die een gegronde vrees voor vervolging doen ontstaan.

U legt tevens een attest voor dat stelt dat u te lijden hebt van een depressieve staat en angsten

(document 6), en dat u regelmatig naar het CARDA centrum gaat (document 5). Ook hierover kan

gesteld worden dat u er niet in slaagde om aannemelijk te maken dat deze symptomen hun oorsprong

vonden in daden van vervolging, of daden of gebeurtenissen die een gegronde vrees voor vervolging

zouden doen ontstaan. U legt bovendien ook geen attesten voor van specialisten ter zake dat aangeeft

dat u omwille van uw medische toestand niet in staat zou zijn om een gehoor af te leggen, of dat deze

een invloed heeft op uw geheugen of uw capaciteit om coherent en waarheidsgetrouw te antwoorden op

de vragen die u gesteld werden. Doorheen het gehoor maakte u ook geen verwarde indruk, en begreep

u steeds de vragen, wat onder meer bleek uit het feit dat u nagenoeg altijd pertinente antwoorden gaf.”.

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad

overgenomen.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift volledig voorbijgaat aan deze bijzondere,

omstandige en pertinente motieven van de bestreden beslissing en geen ernstige poging onderneemt

om deze motieven, die steun vinden in het administratief dossier, te verklaren of te weerleggen. Het

komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een

ander daglicht te stellen, waar hij echter in gebreke blijft. Deze vaststellingen vinden steun in het

dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad overgenomen.

2.5. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.6. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

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

toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.
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Waar verzoeker aangeeft dat hij kampt met zware psychologische problemen en beschreven wordt als

iemand die zeer kwetsbaar is (stuk 3: attest opgesteld door Dr. Laloire op 2 maart 2017 waarin hij stelt

dat verzoeker heel kwetsbaar is en attest van Dr. Lecrompe die zich afvraagt of verzoeker niet met een

PTSD kampt), dat hij aan zelfverminking doet (stuk 6: attest opgesteld door Dr. Laloire op 22 december

2016 waarin hij stelt dat verzoeker zichzelf verminkt), dat hij gevolgd wordt in het centrum CARDA (stuk

4: bewijs dat verzoeker opgevolgd is bij CARDA sinds 30 augustus 2016), dat hij meermaals naar de

spoeddienst van het ziekenhuis moet gaan (stuk 5: bewijzen dat hij daar een afspraak heeft om de 2

weken en dat hij meerdere keren in de spoeddienst van het ziekenhuis CHU Peltzer - La Tourelle werd

opgenomen), dat hij een groot letsel heeft aan zijn linkerbeen (stuk 7: attest opgesteld door Dr.

Dawance op 19 januari 2016 waaruit blijkt dat verzoeker een heel groot letsel "énorme cicatrice" heeft

aan zijn linkerbeen) en dat hij medicatie krijgt, en dit aanmerkt als persoonlijke omstandigheden om op

basis van artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet subsidiaire bescherming te bekomen moet

worden opgemerkt dat verzoeker niet aantoont dat hij hierdoor specifiek wordt blootgesteld aan het

risico op een bepaald soort schade door een bepaalde actor in Afghanistan (HvJ 17 februari 2009 (GK),

Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §32; HvJ 18 december 2014 (GK), M’Bodj t. Belgische

Staat, C-542/13, § 33 en §35). Verzoeker brengt desbetreffend geen enkel concreet element aan.

Voor zover verzoeker verwijst naar documentatie van UNHCR waaruit blijkt dat personen met

beperkingen en mentale ziektes worden onderworpen aan vernederende behandelingen in Afghanistan,

merkt de Raad op dat UNHCR zelf aangeeft dat dit naargelang bepaalde individuele omstandigheden

het geval kan zijn, doch verzoeker brengt geen enkel concreet en individueel element bij waaruit dit zou

kunnen blijken. De verwijzing naar algemene informatie volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker in

zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze

vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en

verzoeker blijft desbetreffend in gebreke.

2.7. Het staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet niet ter betwisting

dat er in Afghanistan een gewapend conflict is. Dit blijkt genoegzaam uit de UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the International protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 19

april 2006 (p. 7).

De Raad stelt vast dat dit gewapend conflict zich niet over het hele land uitspreidt maar zich afspeelt in

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

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

beoordeling of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel

48/4, § 2, c).

Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet wordt in de bestreden beslissing terecht

gesteld als volgt:

“Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een

Afghaanse asielzoeker ook een 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 voorkomende 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. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van

de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond

aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk

verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van
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Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie

in Afghanistan.

UNHCR wijst er 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. UNHCR adviseert dat bij de

beoordeling van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende

objectieve elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake van veralgemeend,

willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder

bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde incidenten;

en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij

de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening

gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij

de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van

herkomst, indien dat de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor

burgers te beoordelen.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact

van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het

conflict in Afghanistan. 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 Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 14 december 2016) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden,

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan.

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral de

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor Jalalabad,

een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart district vormt. Hierbij wordt volledigheidshalve

opgemerkt dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad groter is dan de districtsgrenzen

aanduiden. Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud,

Surkh Rod en Chaparhar. Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie,

plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-gerelateerde ontheemden, heeft

de omliggende dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt.

De wijken die een buitenwijk vormen van Jalalabad, maar de facto¬ in een ander district zijn

gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar zij deel uitmaken van de

stad Jalalabad in haar geheel. Met name valt hieronder ook uw woonplaats, het dorp Nahar-e-Shahi.

Het gros van het geweld dat in Jalalabad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de Anti-

Gouvermentele Elementen (AGE’s) die in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Het geweld in de

stad is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal

veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van zelfmoordaanslagen, of aanslagen met bermbommen of

magnetische IED’s op hun voertuigen. Daarnaast vonden er in Jalalabad ook enkele

zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat

zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen

die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse

veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire,

humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden. Sinds eind 2015 zijn deze complexe

aanslagen meer gericht tegen diplomatieke posten en worden zelfmoordaanslagen aangewend tegen

de leiders van pro-regeringsmilities. Deze milities zijn in toenemende mate het doelwit van IS in

Nangarhar.

Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, waarbij zowel militaire als

burgerdoelwitten geviseerd worden, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een hoog profiel.

Daarnaast vinden er ook aanslagen plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van

duidelijk burgerlijke infrastructuur. Niettegenstaande er sprake is van toename van het aantal

burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad, blijft uit de beschikbare informatie dat het aantal

burgerslachtoffers in de stad laag blijft. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is overigens



RvV X - Pagina 12

niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. De stad Jalalabad

blijft bovendien nog steeds een toevluchtsoord voor burgers die het geweld in andere districten en

provincies ontvluchten.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat IS actief is in de

provincie Nangarhar, en er de Taliban en ANSF bestrijdt. IS is openlijk en militair aanwezig in de

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. Het CGVS benadrukt dat aan

asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern

vluchtalternatief bestaat.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

voordoen, kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en

voortdurende of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere

appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de

beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in Jalalabad actueel geen reëel

risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon

als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in

de stad Jalalabad aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.”.

Er dient te worden opgemerkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bij

aanvullende nota de COI Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 9 juni 2017 heeft

toegevoegd (rechtsplegingsdossier, stuk 7, bijlage 1), waarin deze informatie genoegzaam bevestigd

wordt.

In zoverre verzoeker in onderhavig verzoekschrift hekelt dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen heeft nagelaten om landeninformatie en criteria aan te reiken die toelaten

om vast te kunnen stellen dat de buitenwijken en dus ook verzoekers dorp van herkomst qua

veiligheidssituatie bij de stad Jalalabad moet worden gerekend, merkt de Raad op dat uit de

landeninformatie toegevoegd aan het administratief dossier en bij aanvullende nota wel degelijk

genoegzaam kan worden vastgesteld dat verzoekers dorp tot het grootstedelijk gebied Jalalabad kan

worden gerekend en er wat betreft de beoordeling van het risico op lijden van ernstige schade zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet eenzelfde typologie van het geweld in

ogenschouw kan worden genomen (zie map ‘Landeninformatie’, stuk 2, p. 6 (figuur 2), stuk 2, p. 7

(figuur 3), stuk 8: OCHA, “Nangarhar Province, Beshud district, reference map” (met een uitvergrote

kaart van het gebied waar Nahar-e-Shahi gesitueerd is) en rechtsplegingsdossier, stuk 7, bijlage 2).

Gelet op voormelde informatie kan niet worden ontkend dat deze gebieden tot het grootstedelijk gebied

Jalalabad behoren en qua veiligheidssituatie tot de stad Jalalabad gerekend dienen te worden.

Verzoeker toont geenszins aan dat voormelde informatie in het administratief dossier foutief is of dat

deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd, temeer verzoeker nalaat enige andersluidende actuele

informatie voor te leggen.

Uit de objectieve informatie toegevoegd aan het administratief dossier (zie map ‘Landeninformatie’) en

de aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stuk 7) blijkt dat het gros van het geweld dat in Jalalabad

plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de Anti-Gouvermentele Elementen (AGE’s) die in de stad

actief zijn en er aanslagen plegen. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen

overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de vorm

van zelfmoordaanslagen, of aanslagen met bermbommen of magnetische IED’s op hun voertuigen.

Daarnaast vonden er in Jalalabad ook enkele zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze

aanslagen passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden in

Afghanistan, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen high profile-doelwitten waarbij

overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale

diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden. De meeste

incidenten vallen nog steeds onder de categorie security enforcement. Deze omvatten vooral

arrestaties, het oprollen van wapenopslagplaatsen en het onschadelijk maken van IED’s. Hoewel dit

inherent een groot potentieel inhoudt op gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de capaciteit van

de Afghaanse veiligheidsdiensten om geweld te voorkomen. Waar verzoeker aangeeft dat volgens de

informatie van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen “In de COI Focus er

gesteld [wordt] dat controleposten van de ANSF op de toegangswegen, de militaire luchthaven van

Jalalabad die in de buitenwijken van de stad gelegen zijn ANSF posities die regelmatig aanslagen

aantrekken buiten de districtgrenzen liggen. Dit toont dus ook aan dat er vakere aanslagen gepleegd
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worden op deze posities in de buitenwijken van Jalalabad. Dit wilt ook zeggen dat er vakere aanslagen

gebeuren dicht bij het dorp van verzoeker die in de nabijheid van de militaire luchthaven gelegen is,

zoals blijkt uit de kaarten die door het CGVS toegevoegd aan het administratief dossier.” stelt de Raad

dat deze informatie volstrekt in dezelfde lijn ligt als wat hierboven wordt beschreven.

Hoewel het geweld in de stad (m.i.v. de buitenwijken) voornamelijk doelgericht van aard is, waarbij

zowel militaire als burgerdoelwitten geviseerd worden, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor

dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een

hoog profiel. Daarnaast vinden er ook aanslagen plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de

nabijheid van duidelijk burgerlijke infrastructuur. Niettegenstaande er sprake is van toename van het

aantal burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad, blijkt uit de beschikbare informatie dat het aantal

burgerslachtoffers in de stad laag blijft.

De impact van de beschreven aanslagen is niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun

woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld

in andere districten en provincies ontvluchten.

Ook laat de verwerende partij bij voormelde aanvullende nota een rapport geworden wat betreft de

veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar, i.e. LandInfo, Report Afghanistan: The security situation in

Nangarhar province d.d. 13 oktober 2016 (rechtsplegingsdossier, stuk 7, bijlage 3). De Raad verwijst

dienaangaande meer bepaald naar bladzijde 21 van het rapport dat in het bijzonder de

veiligheidssituatie in het district Beshud aanbelangt, doch ontwaart hierin evenmin elementen waaruit

kan blijken dat zich een andere beoordeling opdringt; integendeel blijkt hieruit tevens dat het geweld dat

in de districten Beshud en Surkhrod plaatsvindt, doelgericht van aard is. Het geweld in beide districten is

voornamelijk gericht tegen de Afghaanse veiligheidsdiensten, meestal in de vorm van kleinere aanlagen

op politieposten en op voertuigen van de veiligheidsdiensten. Daarnaast vonden er in beide districten

ook enkele aanslagen plaats op personen die met de overheid worden gelieerd. Hoewel het geweld in

de districten Behsud en Surkhrod voornamelijk doelgericht van aard is, vallen hierbij soms

burgerslachtoffers.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift kritiek uit op een passage uit de COI Focus van 14 december

2016, waarbij gesteld wordt dat men bepaald cijfermateriaal niet mag citeren omdat de bron anoniem

wenst te blijven, gaat verzoeker er volledig aan voorbij dat deze informatie die niet in zijn geheel wordt

geciteerd bevestiging vindt in de overige informatie aanwezig in de bedoelde COI Focus, waardoor

verzoeker niet kan worden bijgetreden dat er essentiële informatie wordt gemist om verzoekers

asielaanvraag te beoordelen.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

voordoen en er een stijgende criminaliteit is die de vorm aanneemt van ontvoeringen en diefstal, kan er

geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende of

ononderbroken gevechten. Gelet op hogervermelde vaststellingen en de beschikbare informatie stelt de

Raad vast dat er voor burgers in Jalalabad 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 verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen om te worden

blootgesteld aan een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, §2 c)

van de Vreemdelingenwet.

Voor zover verzoeker aangeeft dat hij kampt met zware psychologische problemen en beschreven wordt

als iemand die zeer kwetsbaar is (stuk 3: attest opgesteld door Dr. Laloire op 2 maart 2017 waarin hij

stelt dat verzoeker heel kwetsbaar is en attest van Dr. Lecrompe die zich afvraagt of verzoeker niet met

een PTSD kampt), dat hij aan zelfverminking doet (stuk 6: attest opgesteld door Dr. Laloire op 22

december 2016 waarin hij stelt dat verzoeker zichzelf verminkt), dat hij gevolgd wordt in het centrum

CARDA (stuk 4: bewijs dat verzoeker opgevolgd is bij CARDA sinds 30 augustus 2016), dat hij

meermaals naar de spoeddienst van het ziekenhuis moet gaan (stuk 5: bewijzen dat hij daar een

afspraak heeft om de 2 weken en dat hij meerdere keren in de spoeddienst van het ziekenhuis CHU

Peltzer - La Tourelle werd opgenomen), dat hij een groot letsel heeft aan zijn linkerbeen (stuk 7: attest

opgesteld door Dr. Dawance op 19 januari 2016 waaruit blijkt dat verzoeker een heel groot letsel

"énorme cicatrice" heeft aan zijn linkerbeen) en dat hij medicatie krijgt, en dit als persoonlijke

omstandigheden aanmerkt om op basis van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet subsidiaire

bescherming te bekomen moet worden opgemerkt dat uit voormelde attesten en documenten niet blijkt

dat deze omstandigheden tot gevolg hebben dat verzoeker, in vergelijking met een ander persoon, een
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verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld, en dit zelfs wanneer het geweld

hem niet meer dan een ander persoon specifiek viseert.

2.8. Waar verzoekende partij naar een arrest van de Raad waarbij subsidiaire bescherming werd

toegekend op basis van psychologische problemen en naar een beslissing van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen – die hij bij het verzoekschrift voegt – verwijst, wijst de

Raad erop dat een verzoek om internationale bescherming op individuele basis plaatsvindt en daarbij

rekening wordt gehouden met, onder meer, alle relevante feiten in verband met het land van herkomst

op het tijdstip van de beslissing, met de door verzoekende partij afgelegde verklaringen en overgelegde

stukken en met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de verzoekende partij

teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke omstandigheden van de verzoekende partij, de

daden waaraan zij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen worden, met vervolging of ernstige schade

overeenkomen. Elke aanvraag dient met andere woorden individueel te worden onderzocht waarbij de

aanvrager op een voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij een gegronde vrees voor

vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Dat verzoeker op het ogenblik van zijn

vlucht minderjarig was en dat de verwerende partij in het verleden de subsidiaire bescherming toekende

aan een minderjarig persoon die afkomstig is uit hetzelfde dorp als verzoeker kan geen afbreuk doen

aan de bovenstaande beoordeling, gezien elk dossier individueel wordt beoordeeld. De schending van

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kan in casu dan ook niet worden onderschreven.

2.9. Verzoeker toont, gelet op het voormelde, niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

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

2.10. Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in

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

2.11. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

kunnen besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt voor de toepassing van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.

2.12. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om het dossier terug te sturen naar het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wijst de Raad erop dat hij slechts de

bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te

vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet

aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet

kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

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

door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


