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nr. 196 787 van 18 december 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM

Violetstraat 48

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 17 juli 2017 heeft

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

16 juni 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 22 september 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 oktober 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat S.

VAN ROSSEM en van attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Ethiopisch staatsburger te zijn, afkomstig uit Addis Abeba. U bent moslim en behoort tot

de Oromo etnie.

Op 8 maart 2005 diende u een 1ste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Op 16

augustus 2005 werd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

in uw asielaanvraag een bevestigende beslissing van weigering van verblijf genomen wegens de

ongeloofwaardigheid van uw politieke activiteiten in Ethiopië. U ging in beroep bij de Raad van State

(RVS). Op 21 november 2005 werd de uw beroep door de RVS verworpen.

Op 7 juli 2009 diende u een 2de asielaanvraag in bij DVZ. Op 17 juli 2009 werd door DVZ een

beslissing tot weigering van inoverwegingname genomen.



RvV X - Pagina 2

U ging in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Op 13 oktober 2009 velde de

RVV een arrest waarin ze de beslissing van DVZ bevestigde.

U diende twee aanvragen in voor humanitaire regularisatie (artikel 9bis), waarvan de laatste

procedure volgens uw verklaringen al twee jaar lopende is. U verklaarde dat u in het kader van deze

aanvragen de Ethiopische ambassade te Brussel bezocht om een Ethiopisch paspoort te bekomen. Dit

werd u geweigerd omdat u geen familie had die in Addis garant voor u kon staan.

Tijdens heel deze periode keerde u niet naar Ethiopië terug.

Op 16 december 2016 diende u een 3de asielaanvraag in bij DVZ. U verklaarde dat u niet terug kan

gaan naar Ethiopië omdat de situatie te gevaarlijk is. Daarnaast verklaarde u als sympathisant van het

‘ONEG’ (de Amhaarse afkorting voor het Oromo Liberation Front (OLF)) deelgenomen te hebben aan

betogingen en conferenties van Ethiopische oppositiebewegingen in België. U veronderstelt dat het

mogelijk is dat er foto’s van u zijn doorgestuurd naar de Ethiopische autoriteiten en dat er bij de

activiteiten spionnen aanwezig zijn die aan de autoriteiten rapporteren. U vreest dat u bij terugkeer naar

Ethiopië gevaar zou lopen omdat de Ethiopische autoriteiten op die manier op de hoogte zijn van uw

politieke activiteiten in België. U wijst er verder op dat de politieke situatie sinds 2010 verergerd is ten

opzichte van de Oromobevolking.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u foto's neer die bewijzen dat u op betogingen in België aanwezig

was. U legt een e-mail met uitnodiging tot demonstratie neer, naast twee prints van flyers die een

demonstratie en meeting aankondigen. Daarnaast legt u enkele documenten en artikels neer met

betrekking tot de arrestatie van Merera Gudina en de situatie in Ethiopië sinds de noodtoestand werd

uitgeroepen.

B. Motivering

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve dossier stel

ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair beschermingsstatuut kan

toekennen.

Het Commissariaat-generaal stelt vast dat uw verklaringen in verband met uw vrees voor

vervolging door de Ethiopische autoriteiten omwille van politieke activiteiten in België niet

aannemelijk zijn.

Ten eerste blijkt dat uw (beweerde) politiek engagement of activisme voor ONEG – en de

problemen die hieruit zouden zijn gevloeid in uw land van herkomst – reeds als niet

geloofwaardig werd beoordeeld door het CGVS in het kader van uw eerste asielaanvraag.

Aangezien uw beweerde politieke activiteiten in uw land van herkomst in het kader van uw eerste

asielaanvraag als ongeloofwaardig werden beschouwd, kan de vraag gesteld worden in hoeverre de

door u aangehaalde (politieke) manifestaties in België al dan niet van enig opportunisme getuigen, daar

ze geen verderzetting van activiteiten tegen het regime in Ethiopië zijn. Verder dient de vraag gesteld te

worden op welke manier de Ethiopische autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw beweerde

manifestaties in België, laat staan dat de Ethiopische autoriteiten u zouden viseren of vervolgen bij

terugkeer naar Ethiopië omwille van uw activiteiten in loco. Het is immers zo dat bij de beoordeling van

elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland, de reële kans op vervolging en de ernst

van die vervolging van cruciaal belang zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beoordeling

van de activiteiten ontwikkeld in het gastland door de overheden van het land van herkomst. Enkel

indien de aangehaalde activiteiten leiden tot een toeschrijving van een politieke/dissidente overtuiging

door bovenvermelde overheden, is er sprake van een reëel risico op vervolging en/of moeilijkheden in

het land van herkomst. Het is niet aannemelijk dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht leiden tot een

reëel risico indien de overheden in het land van herkomst er niet van op de hoogte zijn of indien het

opportunistische karakter van voornoemde activiteiten voor ieder duidelijk is met inbegrip van de

nationale overheden.

Het Commissariaat-generaal stelt vast dat de ernst van uw politieke engagement in België

ernstig ondermijnd wordt door vage verklaringen en een gebrekkige kennis enerzijds, en een

zeer lage frequentie van en betrokkenheid bij de activiteiten anderzijds.

U legt vage verklaringen af over de concrete activiteiten waarvoor u beweert door de

Ethiopische autoriteiten vervolgd te zullen worden. Tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal krijgt u de kans om in vrij relaas over uw politieke activiteiten in België te vertellen (zie

gehoorverslag CGVS, 5 februari 2017, p. 8-9). In eerste instantie zijn uw verklaringen bijzonder vaag. Zo

stelt u dat u ‘deelneemt aan meetings’ als ‘supporter’, en dat u ‘politieke activiteiten’ hebt, zonder daar

verder concreet op in te gaan, ondanks dat u expliciet was gevraagd om zo gedetailleerd mogelijk te

vertellen (CGVS, p.8-9). Wanneer u wordt gevraagd om een overzicht te geven van alle activiteiten

waaraan u in België hebt deelgenomen, stelt u dat er ‘vele malen vredevolle protesten waren’, maar dat

u ze zich niet herinnert (CGVS, p.9).
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Na een passage in het gehoor tijdens dewelke de interviewer van het CGVS via heel concrete vragen

de chronologie van uw politieke activiteiten in België vaststelt, blijkt dat u in totaal aan vier

demonstraties hebt deelgenomen (CGVS, p. 9-11). U nam in 2007 of 2008 deel aan een protest tegen

Meles Zenawi, de voormalige eerste minister van Ethiopië, die op dat moment in een Brussels

ziekenhuis verbleef; u nam in 2010 deel aan een protest tegen de onderdrukking van de Oromo; u nam

in 2011 deel aan een protest tegen landgrabbing; u nam in oktober 2016 deel aan een protest na het

uitroepen van de noodtoestand in Ethiopië. Uiteindelijk blijkt dat u op tien jaar tijd aan vier demonstraties

hebt deelgenomen. Daarnaast nam u deel aan twee meetings, respectievelijk in 2011 en 2014. U

verklaart tevens aanwezig geweest te zijn op de conferentie in november 2016, waar onder meer

Merera Gudina van de oppositiepartij Oromo People’s Congress gesproken heeft. Uit voorgaande blijkt

dat u intentioneel vaag blijft over uw politieke activiteiten wanneer u de kans geboden wordt hierover

uitgebreid en gedetailleerd te vertellen. Het is immers totaal ongeloofwaardig dat u het hebt over ‘vele

protesten’, die u zich niet allemaal zou kunnen herinneren, als u in totaal aan slechts vier

demonstraties hebt deelgenomen. Het feit dat u dergelijke vage verklaringen aflegt wanneer u de kans

wordt geboden om vrij en gedetailleerd te vertellen over uw politieke activiteiten, ondergraaft de

geloofwaardigheid van uw politiek engagement. Van een politiek opposant die zich buiten zijn land van

herkomst op ernstige wijze engageert tegen een volgens hem tiranniek regime, mag immers op zijn

minst verwacht worden dat hij dit engagement en de daarbij horende activiteiten enigszins helder kan

uitleggen.

Het Commissariaat-generaal stelt bovendien vast dat uw politieke betrokkenheid uiterst

oppervlakkig is. Zoals hierboven vastgesteld hebt u op de tien jaar tijd dat u in België bent aan slechts

vier publieke demonstraties deelgenomen. De demonstratie in oktober 2016, de laatste waar u aan

deelgenomen hebt, was de eerste demonstratie in vijf jaar waaraan u deelnam. De bijzonder lage

frequentie van uw deelname aan activiteiten van Ethiopische oppositiebewegingen in België zorgt er

mee voor dat het Commissariaat-generaal het gewicht van uw politieke participatie zeer licht inschat.

Daarenboven hebt u zelf geen enkel concreet engagement binnen de Oromogemeenschap in België. Uit

uw verklaringen blijkt dat uw enige connectie met de gemeenschap een vriend genaamd Tedros is

(CGVS, p.5-8). Zo zoekt u niet naar manieren om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de

Ethiopische oppositie in België door zich in te schrijven op mailinglijsten of dergelijke. Alle informatie

over de vergaderingen of protesten verkrijgt u enkel via Tedros (CGVS, p. 6). U legt bijvoorbeeld een e-

mail van de Oromogemeenschap voor die geschreven werd naar aanleiding van de demonstratie op 13

oktober 2016 (zie groene map, stuk 11). Wanneer u wordt gevraagd wat er in die mail staat, geeft u

eens te meer enkel vage verklaringen: ‘het is in het Oromo geschreven. Het legt de onderdrukking uit

van de Oromo’s’ (CGVS, p.7). U verklaart verder dat dit bericht niet naar uw mailadres werd gestuurd,

maar dat u een fysieke kopie kreeg via Tedros en dat hij u uitlegde wat erin stond omdat u het zelf niet

kon lezen. Het feit dat u op geen enkele manier zorgt dat u rechtstreeks geïnformeerd wordt, maar alles

slechts uit tweede hand dient te vernemen, schaadt de geloofwaardigheid van uw engagement nog

verder. Daarbij moet het Commissariaat-generaal nog vermelden dat u nauwelijks iets concreet kan

vertellen over de rol van Tedros zelf. U verklaart dat hij ‘een supporter was’, maar dat u denkt dat hij ‘nu

een lid is’ (CGVS, p.6). Wanneer vervolgens gevraagd wordt van welke organisatie hij dan precies lid is,

verklaart u dat niet precies te weten omdat u het hem niet gevraagd heeft (CGVS, p.6). Het feit dat u

geen enkele duidelijkheid kan verschaffen over het profiel of de rol van uw enige contactpersoon

binnen de oppositiebeweging, op wie u vertrouwt voor het verkrijgen van alle informatie met betrekking

tot activiteiten, onderlijnt de totale oppervlakkigheid van uw betrokkenheid.

De lichtzinnigheid van uw politieke inzet wordt geïllustreerd door de passage in het gehoor waarin u

vertelt over de bijeenkomst die plaatsvond in november 2016, tijdens dewelke onder meer

oppositieleider Merera Gudina en atleet Feyisa Lilesa het woord namen. Er wordt u verschillende keren

gevraagd om te beschrijven wat er op deze bijeenkomst precies gebeurde, waarop u alleen maar vage

antwoorden kan geven (CGVS, p.12-13). Daarop vraagt de protection officer u of Feyisa Lilesa heeft

gesproken. U verklaart dat hij gesproken heeft, maar dat u op dat moment ‘naar buiten was om te roken’

en dat u pas terug binnen kwam toen ze voor hem aan het applaudisseren waren (CGVS, p.13). Fiyesa

Lilesa won in de zomer van 2016 tijdens de Olympische Spelen te Rio de zilveren medaille op de

marathon. Tijdens het overschrijden van de finish kruiste Lilesa zijn armen boven zijn hoofd en vormde

op die manier het in Ethiopië gebruikte teken voor de Oromoprotesten. Op die manier zorgde Feyisa

Lilesa eigenhandig voor wereldwijde persaandacht ten aanzien van de protesten in Ethiopië. Het is

duidelijk dat de atleet sindsdien door de gemeenschap op handen wordt gedragen. U verklaart echter

dat u bij zijn bezoek aan Brussel heel zijn toespraak gemist hebt omdat u buiten stond te roken. Het is

compleet onverklaarbaar dat een geëngageerde activist in de Oromo-oppositie op die manier

desinteresse vertoont voor een monument in de Oromostrijd als Feyisa Lilesa.

Het Commissariaat-generaal bemerkt daarbij dat u geenszins uw motieven om zich te engageren

bij de Oromo-oppositie duidelijk kan maken.
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U verklaart ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken dat u al een sympathisant van ONEG was

en aan protesten deelnam ‘toen u in Ethiopië woonde’ (zie Verklaring meervoudige aanvraag, 5 januari

2017, vraag 15; CGVS, p.3). Uw politieke activiteiten in Ethiopië zijn door het Commissariaat-generaal

echter al tijdens uw eerste asielaanvraag beoordeeld als niet geloofwaardig. Verder is het helemaal

onduidelijk waar uw sympathie voor de Oromobeweging in België vandaan komt. U bent zelf

immers van gemengde afkomst en hebt uw hele leven in Addis Abeba doorgebracht. U hebt als

moedertaal het Amhaars en bent zelfs het ‘afaan Oromo’, de Oromotaal, niet machtig (CGVS, p.6).

Daarom bent u niet zelfstandig in staat om contact te hebben met de gemeenschap (CGVS, p.6).

De ernst van uw engagement wordt nog verder ondermijnd door onwetendheden en

feitelijke onjuistheden met betrekking tot verschillende aspecten van uw activiteiten. Zo wordt er

bijvoorbeeld concreet doorgevraagd naar de meeste recente demonstratie waaraan u deelnam, in

oktober 2016. Wanneer u wordt gevraagd wat de precieze oorzaak was van dit protest, antwoordt u

opnieuw erg vaag dat er ‘op dat moment veel mensen gedood werden door de noodtoestand’ (CGVS,

p.12). Wanneer u een tweede keer wordt gevraagd welke concrete gebeurtenis in Ethiopië aanleiding

heeft gegeven tot deze demonstratie, antwoordt u naast de vraag door te zeggen dat u ‘niet veel contact

hebt’ (CGVS, p.12). Ten derden male wordt u de kans geboden om te vertellen welke concrete

gebeurtenis de oorzaak was van de demonstratie waaraan u hebt deelgenomen. Daarop verklaart u dat

u ‘veel websites volgt en veel leest’ (CGVS, p.12). U geeft verder nog enkele verklaringen die geenszins

concreet zijn. Zo stelt u dat er ‘een conflict tussen Gondar en Tigray mensen was’, en dat in het zuiden

de Oromo mensen ‘een persoon’ vroegen om af te treden. Het Ethiopische protest dat plaatsvond op

13 oktober 2016 kwam echter rechtstreeks voort uit een incident dat op 2 oktober 2016 plaatsvond te

Bishoftu waarbij tientallen doden vielen toen deelnemers aan een traditionele ceremonie politieke leuzen

begonnen te scanderen. De politie dreef de menigte uiteen met traangas en waarschuwingsschoten,

waarop er paniek ontstond en verschillende mensen vertrappeld werden. Deze informatie is terug te

vinden in een nieuwsartikel dat u nota bene zelf neerlegt ter staving van uw asielrelaas (zie groene map,

stuk 6: deredactie.be, ‘Tientallen doden in Ethiopië na ingrijpen politie’). Het is zeer ongeloofwaardig dat

een geëngageerd politiek opposant niet uit eigen beweging kan vertellen over de rechtstreekse

aanleiding van de demonstratie waaraan hij deelneemt, zeker gezien het hier één van de dodelijkste

politieke incidenten uit de recente Ethiopische geschiedenis betreft. Dat u zelfs na drie zeer specifieke

vragen die onsubtiel en vlakaf peilen naar een precieze gebeurtenis nog steeds het incident in Bishoftu

niet vermeldt, en dat u verder slechts zeer vage verklaringen aflegt over de concrete situatie in

Ethiopië, benadrukt nog verder de oppervlakkigheid van uw politieke engagement.

Tijdens het gehoor op het CGVS komen er nog meer leemten in uw kennis aan het licht die

duidelijk het gewicht van uw politieke betrokkenheid ondergraven. Zo wordt u bijvoorbeeld

gevraagd welke organisaties de demonstratie in oktober 2016 organiseerde. Daarop antwoordt u dat u

weet dat ‘één van hen de Oromogemeenschap is’ en dat ‘Ginbot er ook een deel van kan zijn’, maar dat

u niet exact weet wie het georganiseerd heeft (CGVS, p.15). Het is zeer opmerkelijk dat een politiek

opposant die beweert in zijn thuisland gevaar te lopen omwille van zijn politieke activiteiten in België,

niet eens weet wie de demonstratie organiseert waaraan hij in België deelneemt. Waar u tijdens het

gehoor op het CGVS probeert om uw concrete kennis over de politieke situatie van de Oromo’s te laten

blijken, stelt het Commissariaat-generaal bovendien vast dat feitelijke onjuistheden uw politieke

engagement nog verder onaannemelijk maken. Zo haalt u aan dat er een breuk heeft plaatsgevonden

binnen het ONEG (CGVS, p.9). Deze splitsing vond volgens u ‘na 2014’ plaats tussen het

Liberation Front en het Democratic Front. Doorheen de geschiedenis van het Oromo Liberation Front

zijn er diverse schisma’s geweest. De breuk waar u naar verwijst vond plaats in 2012 toen het Oromo

Dialogue Forum zich afscheurde van het OLF. In maart 2013 veranderde deze beweging haar naam

naar Oromo Democratic Front (zie informatie in het administratieve dossier, COI Focus OLF, p.11). Het

feit dat u deze splitsing verkeerd situeert toont aan dat u geen correct beeld kan geven van de recente

politieke evoluties binnen de Oromobeweging. Daarnaast verklaart u eveneens dat Merera Gudina, de

oppositieleider die na het bijwonen van een bijeenkomst in Brussel werd opgepakt in Ethiopië, tot de

Oromo National Congress partij behoort (CGVS, p.13). Uit de landeninformatie, bijgevoegd in het

dossier, blijkt echter dat de partij van Merera Gudina al sinds 2007 Oromo People’s Congress heet (zie

bbc.co.uk, ‘Profile: Ethiopia’s Merera Gudina’). Deze voorbeelden tonen duidelijk aan dat u

nauwelijks op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen in de Oromopolitiek. Deze leemten in uw

kennis ondermijnen in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw beweerde politieke activiteiten. Al

deze elementen zorgen ervoor dat het Commissariaat-generaal niet kan aannemen dat u

daadwerkelijk politiek actief bent bij de Oromobeweging in België.

U kan tevens op geen enkele manier aantonen dat de Ethiopische autoriteiten van uw

politieke activiteiten op de hoogte zouden zijn en u hierom vijandig zouden behandelen. U

verklaart bij uw asielaanvraag dat u bij terugkeer vreest om opgesloten en gemarteld te worden om aan

u informatie te onttrekken (Verklaring MVAA, vraag 18).



RvV X - Pagina 5

U verklaart dat dit zal gebeuren omdat het mogelijk is dat de Ethiopische autoriteiten foto’s van u

hebben gekregen terwijl u deelneemt aan een betoging, of dat u verklikt bent door spionnen (Verklaring

MVAA, vraag 15).

Ten eerste merkt het Commissariaat-generaal op dat al uw verklaringen in verband met het gedrag van

de Ethiopische autoriteiten louter berusten op veronderstellingen en blote beweringen. Zo stelt u zelf

expliciet dat u niet weet of ze van uw activiteiten weten (CGVS, p.14). Verder verklaart u vaagweg dat er

‘overal spionnen van de overheid kunnen zijn’. Maar wanneer u gevraagd wordt om concrete

voorbeelden te geven van mensen die in de problemen zijn gekomen omwille van hun activiteiten in

België, moet u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p.14). Bovendien maakt u zelf duidelijk dat u elke

zichtbaarheid mijdt wanneer u deelneemt aan betogingen: u verbergt zich om ervoor te zorgen dat u niet

op foto’s verschijnt (CGVS, p.5). Noch bent u politiek actief op sociale media (CGVS, p.14-15). Het is

dan ook compleet onduidelijk op welke manier u in het vizier van de Ethiopische autoriteiten zou kunnen

komen. U verklaart dat u 2012 aanwezig was bij een evenement dat gefilmd werd door de ESAT, de

televisiezender van de Ethiopische diaspora (CGVS, p.5). Er zouden daarbij beelden van u zijn

uitgezonden, al legt u daar geen enkel bewijs van voor. Uit uw verklaringen blijkt tevens dat het ging om

het Offerfeest, de religieuze festiviteiten van de Ethiopische Moslims. Het is compleet onduidelijk

waarom de Ethiopische autoriteiten u zouden vervolgen omwille van uw aanwezigheid op religieuze

festiviteiten, meer dan vijf jaar geleden.

Ten tweede wijst het Commissariaat-generaal op het gesolliciteerde karakter van uw deelname aan

enkele activiteiten van de Oromobeweging in België. Zoals hierboven vastgesteld is het helemaal niet

geloofwaardig dat u daadwerkelijk een actieve supporter van de Ethiopische oppositie bent. Daarom is

het ook compleet onduidelijk waarom de Ethiopische autoriteiten u bij terugkeer zouden viseren omdat

ze ‘informatie van u zouden willen’.

Er is geen enkel concreet bewijs dat de Ethiopische autoriteiten werkelijk op de hoogte

zouden zijn van uw deelname aan deze demonstratie, laat staan dat deze autoriteiten u hierom

vijandig zouden bejegenen of vervolgen bij terugkeer naar Ethiopië. Daarnaast is het, zoals

hierboven uitgebreid beargumenteerd, niet aannemelijk dat u werkelijk actief bent binnen de

Oromobeweging in België. Het is ten slotte niet ernstig de Ethiopische autoriteiten dermate te

onderschatten door te menen dat ze het verschil niet kunnen maken tussen de talrijke Ethiopische

migranten in het buitenland die om opportunistische of om persoonlijke redenen meelopen met

manifestaties en de individuen die effectief een bedreiging vormen voor het regime of de fundamenten

van de Ethiopische staat. Bijgevolg kan niet worden ingezien waarom de Ethiopische autoriteiten u in

het bijzonder zouden viseren bij terugkeer naar Ethiopië. U heeft niet aannemelijk gemaakt dat uw

deelname aan een demonstratie in België tegen de Ethiopische regering ertoe zou leiden dat u bij

terugkeer vervolging zou moeten vrezen door de Ethiopische autoriteiten.

Het louter verwijzen naar het behoren tot de etnie Oromo, volstaat niet om te spreken van

een gegronde vrees voor vervolging.

Waar u tracht te laten uitschijnen dat het loutere gegeven Oromo te zijn zou volstaan om aannemelijk te

maken dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd,

stelt het Commissariaat-generaal vast dat dit geheel niet kan worden aangenomen. Vooreerst dient te

worden benadrukt dat u beweert van gemengde afkomst te zijn en dat u als moedertaal het Amhaars

hebt. U bent noch de gesproken, noch de geschreven versie van het Oromo machtig. De stelling dat uw

vader Oromo zou zijn geweest, berust louter op losstaande verklaringen die het Commissariaat-

generaal onmogelijk kan verifiëren op basis van uw talenkennis of de documenten die u voorlegt. De

vraag kan dus gesteld worden of u in uw land wel als Oromo gepercipieerd wordt. Verder beschikt het

Commissariaat-generaal over geen enkele info waaruit zou blijken dat de Oromo, die met meer dan een

derde van de bevolking de grootste etnische groep van Ethiopië zijn, in uw land op systematische wijze

worden geviseerd of vervolgd.

De voorgelegde documenten kunnen de beoordeling niet in uw voordeel keren.

U legt drie foto’s voor van uw aanwezigheid op de demonstratie op 13 oktober 2016 (groene map,

stukken 1-3). Het Commissariaat-generaal wijst op het uitgesproken gesolliciteerde karakter van deze

foto’s. U verklaart immers dat uw vriend Tedros u heeft aangespoord om deze foto’s te laten nemen als

bewijs voor uw asielprocedure (CGVS, p.5). U geeft immers aan normaal gesproken geen foto’s toe te

staan wanneer u deelneemt aan activiteiten. Verder betwist het Commissariaat-generaal niet dat u

aanwezig was op de betoging van 13 oktober 2016. Uw aanwezigheid op deze ene demonstratie kan de

ongeloofwaardigheid van uw politieke engagement niet rechttrekken.

Wat betreft het document uitgaande van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch over de

aanhoudingen van familieleden van Ethiopische-Australische opposanten (groene map, stuk 4) dient te

worden opgemerkt dat er noch geloof kon worden gehecht aan uw beweerde vrees voor de autoriteiten

in uw land van herkomst vanwege vermeende betrokkenheid bij de oppositie, noch geloof kon en kan

worden gehecht aan uw bewering dat de Ethiopische autoriteiten op de hoogte zijn van uw beweerde
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activiteiten voor de Ethiopische oppositie in België. Het louter neerleggen van een document betreffende

de vervolging van familieleden van gekende opposanten wijzigt niets aan bovenstaande conclusie.

Verder legt u de hierboven besproken mail van de Oromogemeenschap en twee internetkopieën van

flyers voor de bijeenkomsten in oktober en november 2016 voor (groene map, stukken 11-13). Deze

stukken geven geen enkele informatie over uw eigen politieke engagement.

Daarnaast legt u nog een kopie neer van de maatregelen met betrekking tot de noodtoestand in

Ethiopië, diverse artikels over de algemene situatie in Ethiopië en enkele artikels over de arrestatie van

Merera Gudina. Deze documenten handelen over de algemene situatie in Ethiopië en kunnen uw

individuele relaas geenszins staven.

Omwille van bovenstaande redenen kan u noch het vluchtelingstatuut, noch het

subsidiaire beschermingsstatuut worden toegekend

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker voert de schending aan van het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de

motiveringsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoeker is ervan overtuigd dat hij

valt onder de vluchtelingendefinitie in artikel 1 van het Verdrag van Genève van 1951.

Verzoeker bevestigt dat hij Ethiopië is ontvlucht omwille van zijn politieke activiteiten en omwille van het

feit dat hij een Oromo is. Hij is van mening dat zijn verklaringen voldoende zijn om aan hem de

vluchtelingenstatus, minstens de subsidiaire beschermingsstatus, toe te kennen. Hij legt meerdere foto’s

en filmpjes neer om dit te staven.

“Het CGVS stelt dat de waarde van deze documenten berusten op de geloofwaardigheid van het

asielrelaas. Men stelt steeds opnieuw dat men niet naar algemene informatie mag verwijzen maar dit

individueel en grondig moet behandeld worden maar dat gezien deze documenten steunen op zijn 1ste

asielaanvraag deze onvoldoende zijn om de ongeloofwaardigheid om te buigen. Dat dit niet voldoende

en niet redelijk is temeer daar deze documenten aantonen dat verzoeker wel degelijk deelnam en nog

steeds deelneemt aan politieke activiteiten en dat hieraan dan ook niet kan getwijfeld worden.

Het is net omwille van deze activiteiten dat hij nu gegronde vrees heeft voor een eventuele terugkeer.

Het is onbegrijpelijk voor verzoeker waarom deze documenten dan ook niet volstaan voor het CGVS”

Verzoeker verwijt het CGVS voorts dat in de bestreden beslissing niet wordt ingegaan op de

veiligheidssituatie in Ethiopië. Deze is ernstig en verslechtert enorm. Verzoeker legde hierover stukken

neer. In bijlage voegt hij hierover nog verschillend stukken bij het verzoekschrift. Bij een terugkeer zou

artikel 3 van het EVRM geschonden zijn in hoofde van verzoeker.

Verzoeker stelt eveneens als volgt: “Bij terugkeer zou verzoeker ook een ernstig risico lopen zich te

moeten verantwoorden en dus ook kans hebben om ernstige schade op te lopen ten aanzien van zijn

persoon.”

Verzoeker verwijst naar rechtspraak van het EHRM en stelt dat het CGVS diende te onderzoeken of hij

bij een terugkeer zou kunnen worden blootgesteld aan een behandeling in strijd met artikel 3 van het

EVRM. Dat het CGVS naliet de situatie in zijn land van herkomst te onderzoeken, is volgens verzoeker

in strijd met artikel 78 van het Handvest van de Europese Unie.

Verzoeker wijst op hetgeen UNHCR stelt en op de mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM. Hij

herhaalt dat aan hem minstens subsidiaire bescherming moet worden verleend.

Verzoeker verwijst naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) inzake een

Congolese asielzoeker. In dit arrest werd geoordeeld dat deze asielzoeker zijn militantisme en vrees

aantoonde en werd overgegaan tot een erkenning van diens vluchtelingenstatus. Verzoeker voert aan

“Dat hiermede rekening dient gehouden te worden temeer omwille van de zichtbaarheid van verzoeker

en omwille van het feit dat hij een tegenstander is en het gevaar voor hem zeer reëel is.
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In de beslissing is er geen enkele verwijzing naar een cedoca document of kan er worden vastgesteld

dat er een onderzoek is gevoerd en rekening is gehouden met zijn activiteiten die zowel op foto als film

werden vastgelegd en het risico dat dit voor verzoeker inhoudt en dit ondanks het feit dat het

commissariaat-generaal stelt zijn aanwezigheid op de betoging NIET te betwisten.”

Vervolgens wijst verzoeker op de vluchtelingendefinitie in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 en past hij de elementen uit deze definitie toe op zijn situatie.

In dit kader wijst hij andermaal op de volgens hem onveilige situatie in Ethiopië, de mogelijke schending

van artikel 3 EVRM en de bij het verzoekschrift gevoegde stukken.

Tevens geeft hij aan dat hij een doelwit vormt omwille van zijn politieke activiteiten, ook deze in België.

Hij is gekend als behorende tot de oppositie en kan zich niet op de bescherming van zijn autoriteiten

beroepen.

In het kader van de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, doet verzoeker gelden: “Dat de

materiële motiveringsverplichting geschonden werd door het Commissariaat Generaal aangezien men

verzoeker gewoon afwijst om het subsidiaire beschermingsstatuut toe te kennen zonder enige gegronde

uitleg of wettige motivatie of zonder daarbij zijn echte individuele redenen na te gaan.

Verwerende partij motiveert niet waarom de subsidiaire bescherming wordt afgewezen.

Dit is niet correct.

In bijlage worden meerdere documenten gevoegd die de situatie beschrijven in Ethiopië.

Dat het CGVS afdoende dient te motiveren in zijn beslissing waarom verzoeker ook niet in aanmerking

komt voor het subsidiaire beschermingsstatuut.

Bezwaarlijk kan men stellen dat wordt gemotiveerd waarom verzoeker eveneens het subsidiaire

beschermingsstatuut wordt geweigerd, dat dit minstens niet afdoende wordt onderzocht en hij op basis

van de actuele situatie ook minstens nood heeft aan de subsidiaire beschermingsstatus.

Dat indien men het dossier van verzoeker grondig onderzoekt niet ernstig getwijfeld kan worden aan het

feit dat hij wel degelijk problemen kent of zal kennen omwille van de hierboven vermelde feiten”

Verzoeker vreest in zijn land van herkomst foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling

of bestraffing. Zulke behandeling is in strijd met artikel 3 van het EVRM. Het CGVS miskent de

bepalingen van het subsidiaire beschermingsstatuut.

Verzoeker vraagt:

“Dienvolgens de beslissing van het commissariaat generaal d.d. 16.06.2017 te willen hervormen.

Hem het statuut van vluchteling te willen toekennen minstens het subsidiair beschermingsstatuut

Minstens de beslissing te willen vernietigen en terugsturen naar het commissariaat generaal voor verder

onderzoek en aanpassing aan de huidige situatie.”

2.2. Ter staving van zijn betoog, voegt verzoeker stukken bij het verzoekschrift. Het gaat vooreerst om

een aantal persartikels en informatie over de situatie in Ethiopië. Daarnaast betreft het een aantal

stukken waarmee verzoeker zijn politieke engagement en betrokkenheid wil aantonen. Een aantal van

deze stukken bevindt zich reeds in de map ‘documenten’ in het administratief dossier. Daarnaast gaat

het om enkele screenshots van een YouTube video en de link naar deze video. Uit deze video, gepost

op 8 november 2011 door de Ethiopische Satelliet-tv-zender ESAT, blijkt dat verzoeker aanwezig was

en kort werd geïnterviewd op een viering van het offerfeest op 6 november 2011.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Waar verzoeker de schending aan voert van artikel 78 van “het Handvest van de Europese Unie”,

dient te worden opgemerkt dat hij in wezen doelt op artikel 78 van het Verdrag betreffende de werking

van de Europese Unie. Dit artikel bepaalt in het eerste, door verzoeker geciteerde lid:

“De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke

bescherming, teneinde iedere onderdaan van een derde land die internationale bescherming behoeft,

een passende status te verlenen en de naleving van het beginsel van non-refoulement te garanderen.

Dit beleid moet in overeenstemming zijn met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol

van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen alsmede met de andere toepasselijke

verdragen.”

Hoe dit artikel, dat aan de Unie de verplichting oplegt om een gemeenschappelijk beschermingsbeleid te

ontwikkelen, in casu van toepassing zou zijn en geschonden zou (kunnen) zijn door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, kan niet worden ingezien en wordt door verzoeker niet

uitgewerkt. Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.
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3.2. 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). Daarnaast biedt

artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

3.3. De formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren

met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing

kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de

formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de

bestreden beslissing 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.

3.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag 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 van de Vreemdelingenwet.

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

redenen verzoeker 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.

3.5. In de bestreden beslissing wordt op uitgebreide, duidelijke en gedetailleerde wijze uiteengezet

waarom verzoeker (de ernst en de oprechtheid van) zijn voorgehouden politieke activiteiten en

engagement in het geheel niet aannemelijk maakt, geenszins aantoont dat de Ethiopische autoriteiten

van zijn activiteiten op de hoogte zouden zijn en evenmin aannemelijk maakt dat de Ethiopische

autoriteiten hem, zo zij hiervan al op de hoogte zouden zijn, vijandig zouden bejegenen. Meer bepaald

wordt daarbij gemotiveerd dat (i) verzoekers politieke engagement en activiteiten in zijn land van

herkomst reeds in het kader van zijn eerdere asielaanvragen ongeloofwaardig werden bevonden; (ii)

verzoeker vage verklaringen aflegde over de concrete activiteiten waardoor hij vanwege de Ethiopische

autoriteiten vervolging beweert te vrezen; (iii) verzoekers politieke betrokkenheid, engagement en inzet

uiterst oppervlakkig en lichtzinnig zijn; (iv) verzoeker zijn motieven om zich te engageren bij de Oromo-

oppositie geenszins duidelijk kon maken; (v) de ernst van verzoekers engagement nog verder wordt

ondermijnd door zijn onwetendheid en de feitelijke onjuistheden met betrekking tot verschillende

aspecten van zijn activiteiten; (vi) er tijdens het gehoor bij het CGVS nog meer leemtes in zijn kennis

aan het licht kwamen die duidelijk het gewicht van zijn politieke betrokkenheid ondergraven; (vii)

verzoeker op geen enkele manier kon aantonen of aannemelijk maken dat de Ethiopische autoriteiten

van zijn activiteiten op de hoogte zouden zijn, laat staan dat aangenomen zou kunnen worden dat deze

autoriteiten hem daarom ook vijandig zouden bejegenen of vervolgen bij een terugkeer naar Ethiopië.

Verzoeker voert ter weerlegging van de motieven die in het kader van het voorgaande in de bestreden

beslissing zijn opgenomen niet één concreet en dienstig argument aan. Hij beperkt zich namelijk tot een

loutere, algemene herhaling en bevestiging van zijn beweerde politieke activiteiten en de aangehaalde

vrees voor vervolging. Hiermee doet hij geenszins afbreuk aan de veelheid aan concrete, pertinente en

terechte vaststellingen die hieromtrent worden gedaan in de bestreden beslissing.

Verzoeker vestigt daarnaast opnieuw de aandacht op het feit dat hij een Oromo zou zijn. Hij laat in deze

de bestreden beslissing echter volledig ongemoeid waar gemotiveerd wordt dat de vraag gesteld kan

worden of hij, gelet op zijn gemengde afkomst, talenkennis en losstaande en niet-verifieerbare

verklaringen, in zijn land wel als Oromo wordt gepercipieerd. Evenmin vecht hij de vaststelling aan dat

uit de beschikbare informatie niet kan worden afgeleid dat de Oromo, die met meer dan een derde van

de bevolking de grootste etnische groep van Ethiopië uitmaken, in zijn land op systematische wijze

worden geviseerd of vervolgd.
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De motieven die dienaangaande in de bestreden beslissing zijn opgenomen vinden steun in het dossier

en zijn pertinent en terecht. Gezien verzoeker deze niet aanvecht, blijven zij onverminderd overeind.

Waar verzoeker nog laat uitschijnen dat hij louter ingevolge een terugkeer een ernstig risico zou lopen

“zich te moeten verantwoorden”, kan tot slot worden opgemerkt dat hij dit niet eerder aanhaalde en niet

het minste begin van informatie bijbrengt omtrent het bestaan van zulke praktijk ten aanzien van

terugkeerders in zijn land en regio van herkomst. Evenmin toont hij in concreto aan dat, waar, wanneer

of onder welke omstandigheden hij aan deze praktijk zou dreigen te worden blootgesteld.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker geheel niet aannemelijk maakt dat

hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd.

De documenten en informatie die verzoeker reeds voorlegde aan het CGVS en die zijn opgenomen in

de map ‘documenten’ in het administratief dossier kunnen omwille van de in de bestreden beslissing

aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker niet op concrete en dienstige wijze

worden weerlegd, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

De documenten die verzoeker benevens de reeds in het administratief dossier opgenomen stukken bij

het verzoekschrift voegt zijn evenmin van zulke aard dat zij afbreuk kunnen doen aan het voorgaande.

De enige stukken die betrekking hebben op verzoekers persoon zijn de You Tube video en de

screenshots uit deze video. Uit deze video kan slechts worden afgeleid dat verzoeker aanwezig was en

kort werd geïnterviewd op een viering van het offerfeest op 6 november 2011. Wat verzoeker met deze

video wenst aan te tonen, wordt door verzoeker niet uitgewerkt en kan, daar deze video niet vergezeld

gaat van een voor eensluidend verklaarde vertaling in de zin van artikel 8 PR RvV, niet worden ingezien.

Bijkomend kan daarbij worden opgemerkt dat, zo verzoeker dacht dat deze video enig belang had voor

zijn asielaanvraag en zou kunnen aantonen dat hij politiek actief was/is en daardoor wordt geviseerd,

aangenomen kan worden dat hij deze video (veel) eerder ter kennis zou hebben gebracht van de

Belgische asielinstanties in plaats van hiermee pas op 17 juli 2017 voor het eerst op de proppen te

komen in het onderhavige verzoekschrift.

De overige stukken bij het verzoekschrift betreffen informatie die van louter algemene aard is en die

geen betrekking heeft op verzoekers persoon. Zulke algemene informatie kan niet volstaan om aan te

tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden

geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het

voorgaande, manifest in gebreke.

De precedentenwerking wordt niet aanvaard in het Belgische recht. De rechtspraak van de RvV heeft

geen precedentwaarde en elk dossier wordt individueel beoordeeld. Verzoeker toont mede gelet op het

voorgaande bovendien geheel niet aan dat hij zich in een vergelijkbare situatie zou bevinden als de

Congolees op wie het door hem geciteerde arrest van de RvV betrekking heeft. Hoe zijn verwijzing naar

dit arrest in casu dienstig zou kunnen zijn, kan dan ook niet worden ingezien.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.6. Verzoeker betoogt in het kader van de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus dat de

bestreden beslissing niet zou motiveren waarom de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

Deze bewering mist echter feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de

commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend

zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.
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Waar verzoeker tracht te laten uitschijnen dat de situatie in zijn land en regio van herkomst zou

beantwoorden aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, dient

voorts te worden vastgesteld dat hij in dit betoog geheel niet kan worden gevolgd. Uit de beschikbare

landeninformatie kan immers geenszins worden afgeleid dat de situatie in het land en de regio van

herkomst van verzoeker van zulke aard is dat zij valt onder de toepassing van voornoemd wetsartikel.

Integendeel wordt in de informatie die verzoeker bij het verzoekschrift voegt melding gemaakt van het

gegeven dat de veiligheid in Ehtiopië is toegenomen. Hoewel manestaties, samenscholingen en

publieke bijeenkomsten te mijden zijn en deze stad omwille van zijn economische en politieke functie

een mogelijk doelwit voor terroristische aanslagen is, wordt in de door verzoeker neergelegde informatie

over Addis Abeba, de stad waarvan hij afkomstig is, bovendien uitdrukkelijk gesteld: “De

veiligheidssituatie in het centrum van Addis Abeba is rustig”.

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 van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet. Derhalve moet de subsidiaire

beschermingsstatus aan hem worden ontzegd.

3.7. Gelet op het voorgaande, ziet de Raad geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

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 achttien december tweeduizend zeventien

door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


