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nr. 106 210 van 1 juli 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 15 april 2013 heeft

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

27 maart 2013.

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 22 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. VANDEVOORDE, die verschijnt voor de verzoekende partij,

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, A(…)S(…) M(…), bent een ongeveer vierentwintigjarige Afghaanse jongeman van Pashtou-origine. U

bent geboren in het dorp Gumaran gelegen in het district Muhammad Agha, dat op zijn beurt gelegen is

in de provincie Logar. U woonde samen met uw ouders, uw broer en uw zus. U had een job bij een

privé-veiligheidsfirma Strategic Security Solutions International (SSSI) waarvoor u de wacht hield bij de

Canadese ambassade en de Afghanistan International Bank in de stad Kaboel. In die hoedanigheid

huurde u samen met een paar jongens een kamer in Kaboel. Uit veiligheidsoverwegingen maakte uw

familie de dorpelingen wijs dat u in Kaboel werkte als arbeider.

Uw problemen begonnen toen u dreigtelefoontjes kreeg van de taliban. Tijdens deze

telefoongesprekken vroegen de taliban waar u was en wat u deed voor werk. U vermoed dat iemand uit
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uw provincie naar Kaboel was gekomen en u had gezien tijdens uw werk als veiligheidsagent. U

besprak de dreigtelefoontjes met uw supervisor die het op zijn beurt ging bespreken met de

buitenlanders (uw supervisor zijn oversten). Hierna zette u uw GSM af.

Nadat ze u niet meer op uw GSM konden bereiken, ging de taliban langs bij de kamer die u huurde.

Ze vroegen aan de jongens met wie u de kamer deelde waar u was en wat u deed als werk. De

jongens antwoordden dat u aan het werk was maar weigerden te zeggen waar of voor wie u werkte. U

besprak het bezoek van de taliban met uw supervisor. Hij stelde u voor om in de gebouwen van de

organisatie te blijven slapen. Hierna brachten de taliban nog één keer een bezoek bij de mensen waar u

vroeger verbleef.

Enkele dagen later kreeg uw vader een dreigbrief waarin stond dat u moest stoppen met uw werk

voor de buitenlanders. Twee dagen later werd uw broer vermoord toen hij de velden irrigeerde. Uw

vader, die gealarmeerd werd door de geweerschoten, was nog net op tijd om uw broer te aanhoren die

zei dat de taliban had gevraagd waar u was en wat voor job u deed. Uw broer had geantwoord dat u

werkte als arbeider in Kaboel waarop de taliban antwoordde dat u werkte met de buitenlanders waarop

ze hem zouden hebben vermoord.

U ontvluchtte Afghanistan in het jaar 2007 en kwam aan in België op 24 oktober 2012 waar u

de volgende dag op 25 oktober 2012 asiel aanvroeg.

Bij uw terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door de taliban.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u een dreigbrief, een trainingscertificaat, een kopie

van een werkbadge, een bevestigingsbrief van uw werk en uw taskara voor.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie of geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aangetoond heeft. De reden waarom u niet in aanmerking

komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de Vluchtelingenconventie noch voor de

status van subsidiaire bescherming is omdat uw verklaringen met betrekking tot de

gebeurtenissen die de aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Afghanistan zo

verwarrend zijn en zo weinig doorleefd dat er geen geloof kan aan gehecht worden.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat uw interacties met de taliban namelijk

de dreigtelefoontjes, hun bezoek bij uw kamergenoten, de dreigbrief en de moord op uw

broer weinig geloofwaardig zijn. Zo verklaarde u dat iemand uit uw provincie naar Kaboel was

gekomen en u had gezien tijdens uw werk (CGVS p. 9, 11 en 12). Hierna kreeg u telefoontjes van de

taliban met de vraag waar u was en wat u deed als werk (CGVS p. 11). U voegde eraan toe dat de

taliban reeds wist wat uw job was toen ze deze telefoontjes pleegden (CGVS p. 11 en 12). Het is

vreemd dat de taliban, die deze telefoontjes plegen omwille van het feit dat iemand u had gezien

tijdens het werk, u zouden vragen waar u bent en wat u doet voor job. Nadien kwamen de taliban

langs bij uw huisgenoten met wie u de kamer deelde. U was niet thuis maar ze vroegen uw huisgenoten

naar u (CGVS p. 9). Toen uw huisgenoten antwoordden dat u aan het werk was, vroegen de taliban wat

het precies was wat u deed voor job (CGVS p. 9 en 12). Opnieuw is het opmerkelijk dat de taliban

die reeds op de hoogte zijn van uw job en op dat moment blijkbaar ook wisten waar u woonde,

zich de moeite getroosten om aan uw huisgenoten te komen vragen wat u doet voor werk. Een

week na het eerste telefoontje van de taliban kreeg u een dreigbrief van de taliban omwille van uw job

(CGVS p. 11). Ze werd bij uw ouderlijk huis afgeleverd. Hierin stond dat u binnen de week met uw werk

voor de buitenlanders moest stoppen of u ging vermoord worden (CGVS p. 4). Twee dagen later werd

uw broer vermoord (CGVS p. 9). U verklaarde dat uw broer net voor dat hij vermoord werd door de

taliban gevraagd werd wat u deed voor werk (CGVS p. 12). Nadat iemand u had gezien tijdens het werk

en de taliban bijgevolg wist wat voor soort werk u deed, nadat de taliban wisten waar u woonde in

Kaboel en waar uw ouderlijke woonst in de provincie Logar was, vragen ze uw broer nogmaals wat voor

soort werk u doet (CGVS p. 12). Men kan zich de vraag stellen wat de taliban hun intenties waren? Het

gedrag dat u toeschrijft aan uw vervolgers is zo danig irrationeel en absurd dat het uw

geloofwaardigheid ondermijnt. Bovendien zijn uw verklaringen over de dood van uw broer weinig

overtuigend. Als u gevraagd wordt hoe ze uw broer hebben vermoord, antwoordt u ik heb het niet
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gezien dat moment was ik aan het werk (CGVS p. 16). U lijkt niet te beseffen dat het feit dat u geen

ooggetuige was van de moord op uw broer geen verklaring is om uw gebrek aan kennis hierover

te verantwoorden. Van een asielzoeker in uw situatie mag men immers verwachten een niet aflatende

en doorgedreven belangstelling voor zijn zaak te tonen en ernstige pogingen te ondernemen om voor

zichzelf duidelijkheid te scheppen omtrent de kernaspecten van zijn asielrelaas. Zeker als het gaat om

een moord op uw broer die onrechtstreeks in uw schoenen wordt geschoven (CGVS p. 16). Als u dan

gevraagd wordt of uw vader u niet verteld heeft hoe uw broer vermoord is geweest, ontwijkt u eerst de

vraag (CGVS p. 16). Het is pas nadat u gevraagd wordt hoe uw vader verwittigd werd dat uw broer in de

problemen zat dat u antwoordt dat er een schietincident had plaatsgevonden (CGVS p. 16). Het feit dat

u niet meer details over uw broers dood weet en telkens eerst met hiaten in uw relaas moet

worden geconfronteerd alvorens u meer informatie prijsgeeft over hoe het incident zich

afgespeeld heeft, is een aanwijzing dat uw verklaringen weinig geloofwaardig zijn.

Hetzelfde geldt voor uw verklaringen over het taliban-lid die u de dreigbrief verstuurd. Als

u gevraagd wordt wie de brief heeft gestuurd, antwoordt u dat het een bekend taliban-lid is maar dat u

het niet weet omdat u niet kan lezen (CGVS p. 10). Voor de volledigheid voegt u eraan toe dat

M(…) L(…) een andere bekende commandant is (CGVS p. 10) waarna u zich plots herinnert dat

het A(…) of Ab(…) is (CGVS p. 10). Als u even later gevraagd hoe het komt A(…) of Ab(…) bekend

staan als taliban-lid blijkt plots dat u ervan uitgaat dat dit twee verschillende taliban-commandanten zijn

in plaats van één taliban-commandant waarvan u zich de naam niet meer zo goed herinnert (CGVS p.

10). Als u iets gevraagd wordt over hun acties, ontwijkt u opnieuw de vraag en begint u over een andere

commandant die vermoord werd door de taliban (CGVS p. 10). Even later blijkt ook dat u niet weet waar

de briefschrijver vandaan komt en dringt u er bij het CGVS op aan om meer vragen te stellen over uw

werk. Het feit dat u zich de naam van het taliban-lid dat u vervolgt niet kent alhoewel de naam

stond op een dreigbrief naar u gericht en dat u blijkbaar ook geen navraag heeft gedaan naar de

reputatie of het verleden van deze man (u weet immers niets van hem), doet uw

geloofwaardigheid verder afbrokkelen.

Vervolgens spreekt u zichzelf tegen wat betreft de datum dat u stopte met werken. Als u

gevraagd wordt wanneer u de dreigbrief ontving, antwoordt u 1 november 2007 (CGVS p. 4). Gevraagd

hoe het komt dat u dit zo precies weet, verwijst u naar de brief van u werkgever met de ontslagdatum

(1 november 2007) en voegt u er aan toe dat u die dag ook stopte met werken (CGVS p. 4). Even later

in het gehoor blijkt dan weer dat u twee dagen na het ontvangen van de brief uw ontslag nam (CGVS p.

9 en 15). Opnieuw een vergissing die aantoont dat uw problemen weinig waarschijnlijk zijn.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat u doorheen het gehoor vragen over cruciale aspecten

van uw asielrelaas ontwijkt door het te beantwoorden met een soort korte samenvatting van

uw vermeende problemen. Talloze keren werden vragen over een specifiek detail in uw

asielrelaas beantwoord met de mantra: ik kreeg dreigtelefoontjes, daarna kwamen ze langs bij mijn

kamergenoten, ik werd op de hoogte gebracht van de dreigbrief door mijn vader toen ik aan het werk

was en twee dagen later werd mijn broer vermoord (CGVS p. 3, 4, 7, 9, 12 en 13). U slaagt er dus niet

in om op spontane wijze zeer voor de hand-liggende vragen te beantwoorden en ontwijkt

deze voortdurend op krampachtige wijze. Nochtans kan men dit wel verwachten van een asielzoeker.

De verplichting om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de asielinstanties,

zodat deze kunnen beslissen over uw nood aan bescherming, rust bij de asielzoeker zelf. De

asielinstanties mogen van een asielzoeker dan ook correcte en coherente verklaringen verwachten over

de problemen die hij onderging in zijn land van herkomst. Het feit dat u constant uw antwoorden

herhaalt, zelfs bij vragen waar uw standaardantwoord niet relevant is, is dan ook een aanwijzing

dat uw problemen weinig geloofwaardig zijn.

De vaststelling dat u over uw rechtstreekse vluchtaanleiding slechts onduidelijke en niet-

spontane verklaringen aflegde, de vaststelling dat de taliban blijft vragen waar u werkt nadat ze dit

allang weten en u zelfs een dreigbrief hebben gestuurd om u te verwittigen te stoppen met dit werk,

samen met de vaststelling dat u tegenstrijdige uitspraken doet over de datum waarop u stopte met

werken en dat uw verklaringen over de dood van uw broer weinig geloofwaardig zijn, tonen aan dat uw

problemen in Afghanistan weinig aannemelijk zijn en laten niet toe het voordeel van de twijfel toe te

kennen voor wat betreft de essentiële feiten van uw asielrelaas. Het loutere feit op zich dat u in het

verleden zou hebben gewerkt voor SSSI volstaat niet om u binnen de invloedssfeer van de

Vluchtelingenconventie te brengen.
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In het licht van het voorgaande dient er geconcludeerd te worden dat u niet in aanmerking komt voor

de toekenning van de vluchtelingenstatus. Op basis van dezelfde verklaringen, toont u evenmin aan

een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, b van de

Vreemdelingenwet, te weten ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing, in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusie niet beïnvloeden. Uw taskara

en de documenten over uw werk bevestigen enkel uw identiteit en achtergrond de welke niet

betwist worden. De dreigbrief wordt in het licht van uw weinig geloofwaardige verklaringen over uw

problemen niet in overweging genomen. De dreigbrief is immers niet voldoende om de

geloofwaardigheid van uw verklaringen hierover te herstellen.

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

een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van

de algemene situatie in zijn regio van herkomst. 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.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in uw geval

de veiligheidssituatie in de stad Kaboel te worden beoordeeld. Hoewel u afkomstig bent uit

het district Muhammad Agha gelegen in de provincie Logar, concludeert het CGVS dat u op

basis van uw verklaringen een veilig en redelijk vestigingsalternatief heeft in de stad Kaboel.

U bent immers geschoold (CGVS p. 7), verklaarde gedurende de periode van uw job verbleven

te hebben in een kamer in Kaboel (CGVS p. 7, 8 en 9) en gaf blijk van een goede kennis van de

stad (CGVS p. 8 en 17 en 18). Volledigheidshalve dient ook nog opgemerkt te worden dat volgens

het UNHCR voor mannelijke alleenstaanden en gezinnen de nood aan

traditionele beschermingsmechanismen (familie-, clan- en stamverbanden) vervalt indien zij zich kunnen

vestigen in stedelijke gebieden die onder regeringscontrole staan en over voldoende infrastructuren

beschikken (zie informatie die toegevoegd werd aan uw administratief dossier). Vanuit het kader van

een asieldossier bekeken is er bijgevolg niets dat uw terugkeer naar Kaboel in de weg staat.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17

december 2010 nog steeds in rekening genomen gezien UNHCR tot op heden geen nieuwe “Eligibility

Guidelines” heeft vrijgegeven. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm

van bescherming te bieden. Hierbij dient opgemerkt dat UNHCR in de stad Kabul aanwezig is en

dat bijgevolg mag verwacht worden dat UNHCR de veiligheidssituatie in Kabul goed kan inschatten. In

casu wordt vastgesteld dat UNHCR niet oproept tot het bieden van complementaire vormen van

bescherming aan Afghanen uit Kabul en dat UNHCR meewerkt aan terugkeerprogramma’s.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan het administratief

dossier toegevoegde SRB “ Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel I : Beschrijving van het conflict” dd. 15

juni 2012 ) blijkt dat het totaal aantal veiligheidsincidenten en burgerslachtoffers sinds het begin van

de winter in 2011 is gedaald en deze daling zich verder heeft doorgezet in 2012. De veiligheidssituatie

is nog steeds verschillend naargelang de regio.

Uit een bijkomende regionale analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan

het administratief dossier toegevoegde SRB “ Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel II : Regionale

Analyse” dd. 11 juli 2012) blijkt dat de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul sinds 2009-2010

merkelijk verbeterd is. Het geweld in het kader van de “insurgency” wordt in de hoofdstad Kabul

gekenmerkt door “asymmetrische aanvallen” doch er is geen sprake van “open combat”. De stad lijdt

wel onder aanslagen met “Improvised Explosive Devices” (IED’s), meer bepaald bermbommen en

zelfmoordaanslagen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad en op de belangrijkste

invalswegen. Deze zelfmoordaanslagen zijn gericht tegen “high profile” doelwitten in het centrum van de

stad waarbij de internationale aanwezigheid en de Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld

is dus voor het overgrote deel gericht op deze specifieke doelwitten en is dus niet gericht op de gewone

Afghaanse burgers. Het aantal burgerslachtoffers in Kabul ligt bijzonder laag gezien de Taliban in de

eerste plaats de Afghaanse overheid en de internationale aanwezigheid viseert.
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Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd; de

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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 de hoofdstad Kabul 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 hoofdstad Kabul aldus geen

reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

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 een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling (hierna:

vluchtelingenverdrag) en van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel

van behoorlijk bestuur.

De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

materiële motiveringsplicht houdt in dat een administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden

onderzocht.

De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet

hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr.

163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in

strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor
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vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

De verzoekende partij vat haar betoog aan door de vaststellingen inzake de interacties met de taliban te

betwisten: “Verzoeker stelt dat de taliban vroegen naar zijn exacte betrekking. In het begin wisten de

taliban niet wat verzoeker exact deed, enkel dat verzoeker werkte in Kaboel als arbeider. Dit werd hen

verteld door de dorpelingen. Op een gegeven ogenblik was er een dorpsbewoner die zich verplaatste

van Logar naar Kabul, en daar verzoeker zag samenwerken met de Amerikanen. Verzoeker weet niet

wie hij was en kent zijn identiteit niet. Deze dorpsbewoner bracht de taliban op de hoogte, die

vervolgens vragen begonnen stellen naar de functie van verzoeker en het soort werk dat hij deed voor

de Amerikanen.

De voorstelling door het CGVS dat de taliban vragen naar zijn job, hoewel ze reeds wisten wat hij deed,

is bijgevolg onjuist. De taliban wilden te weten komen wat de exacte functie van verzoeker was, en in

welke mate hij voor de taliban waardevolle informatie kon verschaffen of handelingen kon verrichten.

Dezelfde redenering gaat op voor de exacte locatie van verzoeker. Tijdens zijn werk voor de SSSI,

huurde verzoeker een kamer op de locatie Pullimamatkhan Tsharai Millibas en sliep hij daar tijdens o.m.

zijn werk voor de Canadese ambassade, dit om Laghor te vermijden. Verzoeker kwam niet naar huis,

waardoor de taliban niet wisten waar hij zich bevond. Verzoeker bevond zich altijd op zijn werk en

pendelde van deze kamer naar de Canadese ambassade. De afstand bedroeg ongeveer 10 minuten per

fiets of 20 minuten te voet. Tijdens andere opdrachten, zoals bijvoorbeeld voor de AIB Kabul Bank, de

Syrian Hotel, UNICER of de Kabul Compound ging hij eveneens niet naar huis. Hij ging slechts

eenmalig naar zijn dorp terug om een dreigbrief te zien. Hij deed dit overdag op een ogenblik dat er vele

Amerikaanse soldaten op patrouille waren zodat het gevaar minimaal was.”

De Raad is van oordeel dat deze post-factum argumenten niet overtuigen in die zin dat ze de weinig

aannemelijke werkwijze van de taliban zoals verklaard door verzoeker, niet in concreto in een ander

daglicht stelt. Bovendien is de argumentatie van de verzoekende partij in strijd met de verklaringen van

verzoeker tijdens het gehoor op het commissariaat-generaal, daar verzoeker er stelde dat hij meestal

naar huis ging tenzij “de weg geblokkeerd was of als de taliban er zat” en de reis naar huis zo’n 50

minuten bedroeg (gehoorverslag p. 6 en 9). Daarnaast had de taliban volgens verzoekers verklaringen

in het begin niet de bedoeling om verzoeker te gebruiken als informant of ‘inside-man’, maar eisten zij

enkel dat verzoeker zijn job zou opgeven of dat hij anders de gevolgen moest dragen (gehoorverslag p.

9, 12 en 16). Uit de verklaringen van verzoeker blijkt niet dat de taliban hem ooit gevraagd zouden

hebben met hen mee te werken, zodat de vermelding dat de taliban wilde te weten komen wat zijn

exacte functie was en in welke mate hij voor de taliban waardevolle informatie kon verschaffen of

handelingen kon verrichten (verzoekschrift p. 4) speculatie is die geen steun vindt in het administratief

dossier. Weliswaar heeft verzoeker tijdens het gehoor (p. 12) ook gesteld “misschien wilden ze me

gebruiken” naar aanleiding van de vraag van de taliban naar zijn concrete werk terwijl zij hiervan reeds

op de hoogte zouden zijn, maar ook hier was het een theoretische veronderstelling die niet gebaseerd

was op een concrete vraagstelling door de taliban.

Aangaande de vaststellingen inzake de dood van verzoekers broer, meent de verzoekende partij dat:

“Verzoeker beklemtoont dat hij niet aanwezig was op het ogenblik dat zijn broer werd vermoord. Zijn

broer werd, volgens hetgeen verzoeker heeft vernomen, neergeschoten door de taliban met een

Kalasjnikov en stierf onmiddellijk ter plaatse. De politie werd ingelicht over het overlijden doordat zij de

geweerschoten hoorden niet ver van hun checkpoint.

Het CGVS baseert haar negatieve beslissing op het ongeloofwaardig gedrag van de taliban en de

verklaringen van verzoeker dienaangaande omtrent het overlijden van zijn broer.

Verzoeker vraagt enkel dat rekening wordt gehouden met het feit dat verzoeker niet aanwezig was op

het ogenblik van de moord en dus onmogelijk gedetailleerde vragen hierover kan beantwoorden. Het

spreekt vanzelf dat van een asielzoeker geen nauwkeurige verklaringen mogen verwacht omtrent feiten

die hij zelf niet heeft meegemaakt en waarover hij zich via derden heeft moeten informeren.

Wat de intenties van de taliban betreft, merkt verzoeker op dat de taliban absoluut wilden dat verzoeker

zijn werk voor de buitenlanders zou stoppen. De moord op zijn broer moet in dit verband worden

aanzien als een drukkingsmiddel, om verzoeker aan te sporen zijn werkzaamheden te staken, zo niet

zou hij en zijn familieleden dit met hun leven moeten bekopen. Dat verzoeker nogmaals aan de broer

zouden vragen wat voor werk verzoeker doet, valt enkel toe te schrijven aan hun gebrek aan informatie.

De taliban kon immers slechts via een derde gissen naar het werk dat verzoeker deed. Zij wensten dat

verzoeker of zijn broer hen zou inlichten over de exacte functie, zouden zij verzoeker of zijn broer

zouden kunnen ondervragen over Amerikaanse routes, zwakke punten in de bewaking en andere

gevoelige informatie. Toen de broer niet langer van nut kon zijn, werd hij gewoon afgemaakt. Het gedrag



RvV X - Pagina 7

van de taliban kan in deze optiek dus helemaal niet irrationeel worden genoemd, zoals het CGVS schijnt

te willen voorhouden.

Verder weet verzoeker enkel dat twee talibanleden, genaamd A. en A. H. zijn broer hebben vermoord.

A. was telkens diegene die de dreigtelefoons pleegde. Hij belde ongeveer zeven à acht keer naar

Verzoeker om hem te bedreigen. Nadien heeft Verzoeker zijn telefoon afgesloten.

In het begin wenste de taliban nog dat verzoeker zijn job zou verlaten en dat hij zich bij hen zou

aansluiten. Zij zeiden dit niet expliciet maar suggereerden dit. Nadien veranderden de taliban het

geweer van schouder en stelden zich dreigend op, door te stellen dat verzoeker zou vermoord worden

indien hij zijn job niet opgaf.”

Opnieuw dient vastgesteld te worden dat deze verklaringen een niet overtuigend post-factum karakter

kennen, om de hiaten en niet-aannemelijke elementen te herstellen. Het is weinig aannemelijk dat

verzoeker zich tijdens het gehoor niet kon herinneren dat zijn broer met een kalasjnikov doodgeschoten

werd en dat de politie ingelicht werd. Het is weinig overtuigend dat verzoeker tijdens het gehoor niet wist

welk lid van de taliban zijn broer vermoord zou hebben en hij nu met zekerheid de namen van beide

daders geeft en bovendien ook nog eens stelt dat één van hen de dreigtelefoons pleegde, terwijl hij dit

niet geweten zou hebben tijdens het gehoor en indien hij het had geweten de autoriteiten ingelicht had

(gehoorverslag p. 11).

Verder betwist de verzoekende partij de gedane vaststellingen betreffende de neergelegde documenten:

“Het CGVS miskent haar discretionaire bevoegdheid door niet alle neergelegde documenten van

verzoeker te onderzoeken. Het stellen dat de verklaringen van verzoeker ongeloofwaardig zijn - quod

non - om vervolgens de dreigbrief niet in overweging te nemen, is een gemakkelijkheidsoplossing. De

dreigbrief is een origineel document waarin de verklaringen van verzoeker uitdrukkelijk worden

bevestigd.”

Wat het beoordelen van de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft, wijst de Raad

erop dat dit behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad. Om bewijskracht aan een

document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011).

De bestreden beslissing stelde terecht vast dat verzoekers verklaringen aangaande de dreigbrief een

erg onwetend karakter vertonen en niet aannemelijk zijn: “Hetzelfde geldt voor uw verklaringen over het

taliban-lid die u de dreigbrief verstuurd. Als u gevraagd wordt wie de brief heeft gestuurd, antwoordt u

dat het een bekend taliban-lid is maar dat u het niet weet omdat u niet kan lezen (CGVS p. 10). Voor de

volledigheid voegt u eraan toe dat M. L. een andere bekende commandant is (CGVS p. 10) waarna u

zich plots herinnert dat het A. of A. is (CGVS p. 10). Als u even later gevraagd hoe het komt A. of A.

bekend staan als taliban-lid blijkt plots dat u ervan uitgaat dat dit twee verschillende taliban-

commandanten zijn in plaats van één taliban-commandant waarvan u zich de naam niet meer zo goed

herinnert (CGVS p. 10). Als u iets gevraagd wordt over hun acties, ontwijkt u opnieuw de vraag

en begint u over een andere commandant die vermoord werd door de taliban (CGVS p. 10). Even later

blijkt ook dat u niet weet waar de briefschrijver vandaan komt en dringt u er bij het CGVS op aan om

meer vragen te stellen over uw werk. Het feit dat u zich de naam van het taliban-lid dat u vervolgt

niet kent alhoewel de naam stond op een dreigbrief naar u gericht en dat u blijkbaar ook geen navraag

heeft gedaan naar de reputatie of het verleden van deze man (u weet immers niets van hem), doet uw

geloofwaardigheid verder afbrokkelen.”

De verzoekende partij meent dat: “verzoeker stelt verder dat ook Kabul zeer gevaarlijk is voor hem, en

dat hij door de taliban nog steeds wordt gezocht omwille van zijn vroegere betrekking. Het feit dat het

CGVS een rapport citeert waaruit blijkt dat er een daling is van het totaal aantal veiligheidsincidenten, is

van algemene aard. Het CGVS weet dit rapport niet te betrekken op de specifieke situatie van

verzoeker. Immers, een totale daling in het aantal veiligheidsincidenten betekent nog niet dat verzoeker,

die actief door de taliban wordt gezocht, veilig zou zijn in geval van terugkeer.”

Daar waar verzoeker stelt dat Kabul zeer gevaarlijk is voor hem en dat hij door de taliban nog steeds

wordt gezocht omwille van zijn vroegere betrekking wijst de Raad erop dat verzoeker niet aannemelijk

gemaakt heeft dat hij voor zijn vlucht uit Afghanistan door de taliban gezocht werd omwille van zijn

(vroegere) betrekking.

Om dit middel af te sluiten, stelt de verzoekende partij tot slot dat: “Verzoeker wist tijdens het gehoor op

het CGVS een groot aantal details te verstrekken betreffende de problemen die aan de basis lagen van

zijn vertrek uit Afghanistan. Dat verzoeker niet alle vragen tot in het kleinste detail wist te verstrekken
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impliceert niet dat het asielrelaas van verzoeker als zodanig als ongeloofwaardig dient te worden

beschouwd. Bovendien komt het asielrelaas van verzoeker als duidelijk doorleefd naar voren.

Verzoeker heeft alle redelijke inspanningen geleverd om documenten aan te brengen tot ondersteuning

van zijn asielrelaas, en het CGVS dient naast de neergelegde documenten de asielaanvraag van

verzoeker ook te beoordelen in het licht van zijn afgelegde verklaringen voor het CGVS. Het asielrelaas

van verzoeker is in zijn geheel bekeken coherent, plausibel en stemt overeen met feiten die welbekend

zijn over het land van oorsprong, zodat het asielrelaas van verzoeker geloofwaardig is en blijft. Bijgevolg

is het niet up-to-date zijn van alle schriftelijke stukken van het dossier van verzoeker geen valabel

argument om de asielaanvraag te verwerpen. Zelfs zonder documenten moet het mogelijk zijn om op

basis van de mondelinge verklaringen te worden erkend.

Het asielrelaas van verzoeker is in zijn geheel bekeken coherent, plausibel en stemt overeen met feiten

die welbekend zijn over het land van oorsprong, zodat het asielrelaas van verzoeker geloofwaardig is en

blijft.”

De Raad stelt vast dat de functie van verzoeker als veiligheidsagent niet in vraag gesteld wordt, maar de

verklaringen van verzoeker met betrekking tot de bedreiging door de taliban en moord op zijn broer

komen niet overtuigend en doorleefd over. De Raad stelt vast dat verzoeker er niet in geslaagd is zijn

asielrelaas op die punten aannemelijk te maken en de motieven van de bestreden beslissing in concreto

in een ander daglicht te stellen. Aangaande belangrijke elementen uit verzoekers relaas dient een

gebrek aan aannemelijkheid vastgesteld te worden. De motivering moet als geheel worden gelezen en

niet als samenstelling van componenten die elk op zich een beslissing kunnen dragen. Het is immers

het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden en onwetendheden op grond waarvan de

commissaris-generaal oordeelde dat de aannemelijkheid van het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9

december 2005, nr. 138.319).

De verzoekende partij klaagt de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. Het

zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissingen op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een correcte

feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 14 maart 2013 op het

commissariaat-generaal werd gehoord, waarbij zij de mogelijkheid kreeg om haar asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Tijdens het volledige gehoor

was zij in het gezelschap van een tolk die het Pashtou machtig is en heeft zij zich laten bijstaan door

een raadsman. De bestreden beslissing is grotendeels gesteund op de verslagen van dit gehoor. De

commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van de verzoekende partij op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak. Aldus kan niet worden vastgesteld dat de commissaris-generaal hier onzorgvuldig heeft

gehandeld.

Het eerste middel is niet gegrond. De verzoekende partij kan niet als vluchteling in de zin van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet worden erkend.

2.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

De bestreden beslissing stelt: “Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan,

dient in uw geval de veiligheidssituatie in de stad Kaboel te worden beoordeeld. Hoewel u afkomstig

bent uit het district Muhammad Agha gelegen in de provincie Logar, concludeert het CGVS dat u op

basis van uw verklaringen een veilig en redelijk vestigingsalternatief heeft in de stad Kaboel.

U bent immers geschoold (CGVS p. 7), verklaarde gedurende de periode van uw job verbleven

te hebben in een kamer in Kaboel (CGVS p. 7, 8 en 9) en gaf blijk van een goede kennis van de

stad (CGVS p. 8 en 17 en 18). Volledigheidshalve dient ook nog opgemerkt te worden dat volgens

het UNHCR voor mannelijke alleenstaanden en gezinnen de nood aan

traditionele beschermingsmechanismen (familie-, clan- en stamverbanden) vervalt indien zij zich kunnen

vestigen in stedelijke gebieden die onder regeringscontrole staan en over voldoende infrastructuren

beschikken (zie informatie die toegevoegd werd aan uw administratief dossier). Vanuit het kader van

een asieldossier bekeken is er bijgevolg niets dat uw terugkeer naar Kaboel in de weg staat.”

Artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Er is geen behoefte aan bescherming indien

er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees bestaat voor vervolging of geen reëel

risico op ernstige schade, en indien van de verzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij in dat

deel van het land blijft.
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Er wordt rekening gehouden met de algemene omstandigheden in het land en met de persoonlijke

omstandigheden van de verzoeker op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt

genomen.”

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat niet redelijkerwijs van haar kan worden verwacht dat

zij in Kabul zou verblijven zoals gesteld in de bestreden beslissing.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker vijf jaar les gevolgd zou hebben, maar het is

aannemelijk dat hij niet kan lezen of schrijven, en er kan derhalve niet gesteld worden dat hij geschoold

is. Terecht wijst de bestreden beslissing er echter op dat verzoeker gedurende de periode van zijn job

verbleven heeft in een kamer in Kaboel en hij gaf blijk van een goede kennis van de stad.

De verzoekende partij vervolgt in haar verzoekschrift: “Voortdurende schendingen van mensenrechten

zijn in Afghanistan trieste realiteit, en de lokale autoriteiten zijn niet bij machte op te treden tegen de

gewapende conflicten en aanslagen, waarvan ook de burgerbevolking het slachtoffer is. Uitwijken naar

een andere regio binnen Afghanistan is evenmin een optie aangezien het land op politiek en militair vlak

onstabiel is. Deze situatie blijft tot op de dag van vandaag voortduren en is een algemeen bekend

gegeven zodat ook de commissaris- generaal hiervan op de hoogte dient te zijn.

Ter illustratie haalt verzoeker de volgende internetartikelen aan van Amnesty International waar de

actuele situatie in Afghanistan gedetailleerd wordt beschreven (“Amnesty International- year report

2012”, http://www.amnesty.org/fr/region/afghanistan/report-2Q12).”

De verwerende partij legt ter zitting een update neer van de reeds in het administratief dossier

neergelegde informatie met betrekking tot de veiligheidssituatie in Afghanistan, meer bepaald de

Subject related Briefing, “AFGHANISTAN”, “Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel I: Beschrijving van het

conflict” van 15 juni 2012 (update 21 maart 2013) en de Subject related Briefing, “AFGHANISTAN”,

“Veilgheidssituatie Afghanistan, Deel II: Regionale Analyse” van 11 juli 2012 (update 22 maart 2013).

Met het akkoord van de verzoekende partij wordt de verdere behandeling van de zaak uitgesteld tot het

einde van de zitting teneinde de verzoekende partij kennis te laten nemen van de bovenvermelde

updates. De verzoekende partij verklaart kennis genomen te hebben en wijst erop dat deze informatie

een zeer pessimistisch beeld geeft over de situatie in Afghanistan, dat er veel burgerslachtoffers vallen,

dat er op vele plaatsen geen effectief beroep gedaan kan worden op de bescherming van het centrale

gezag en is van mening dat er in Afghanistan een situatie heerst die de verlening van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet rechtvaardigt.

De bestreden beslissing stelt: “Uit een bijkomende regionale analyse van de veiligheidssituatie door

CEDOCA (zie de aan het administratief dossier toegevoegde SRB “ Veiligheidssituatie Afghanistan,

Deel II : Regionale Analyse” dd. 11 juli 2012) blijkt dat de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul sinds

2009-2010 merkelijk verbeterd is. Het geweld in het kader van de “insurgency” wordt in de hoofdstad

Kabul gekenmerkt door “asymmetrische aanvallen” doch er is geen sprake van “open combat”. De stad

lijdt wel onder aanslagen met “Improvised Explosive Devices” (IED’s), meer bepaald bermbommen en

zelfmoordaanslagen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad en op de belangrijkste

invalswegen. Deze zelfmoordaanslagen zijn gericht tegen “high profile” doelwitten in het centrum van de

stad waarbij de internationale aanwezigheid en de Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld

is dus voor het overgrote deel gericht op deze specifieke doelwitten en is dus niet gericht op de gewone

Afghaanse burgers. Het aantal burgerslachtoffers in Kabul ligt bijzonder laag gezien de Taliban in de

eerste plaats de Afghaanse overheid en de internationale aanwezigheid viseert.

Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd; de

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.”

Deze analyse wordt, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij in haar verzoekschrift en haar

pleidooi ter zitting stelt, met betrekking tot de situatie in Kabul, bevestigd door de bovenvermelde update

van de aan het administratief dossier toegevoegde SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel II :

Regionale Analyse” dd. 21 maart 2013”, p. 8-11.

Verzoeker weerlegt het motief van de bestreden beslissing waaruit een redelijk vestigingsalternatief

rekening houdend met de algemene omstandigheden in het land en met de persoonlijke

omstandigheden van de verzoeker blijkt niet. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat deze beoordeling

niet meer redelijk zou zijn op het ogenblik van het oordeel van de Raad.
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Verzoeker maakt niet aannemelijk dat deze beoordeling niet meer redelijk zou zijn op het ogenblik van

het oordeel van de Raad.

2.3. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het EVRM.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient het volgende te worden

opgemerkt. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf.

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). De verzoekende

partij geeft niet aan welke ruimere aspecten van artikel 3 van het EVRM in vergelijking met artikel 48/4,

§ 2 van de vreemdelingenwet ten onrechte buiten beschouwing zijn gebleven (RvS 11 mei 2012, nr.

8472 (c)). Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen desbetreffend in dit arrest wordt gesteld.

2.4. In een vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991), van de

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en de

motiveringsverplichting.

De verzoekende partij vangt haar middel aan met een theoretische bespreking van de motiveringsplicht

en van het zorgvuldigheidsbeginsel. De Raad wijst erop dat een louter theoretische omschrijving van

een juridisch begrip, zoals de motiveringsplicht, niet volstaat om te kunnen besluiten dat dit beginsel

geschonden zou zijn. De verzoekende partij dient met concrete argumenten de verschillende motieven

van de bestreden beslissing te weerleggen.

2.5. De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één juli tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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I. VAN DEN BOSSCHE G. de MOFFARTS


