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nr. 72 965 van 10 januari 2012

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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 Bhutaanse nationaliteit te zijn, op 26 augustus 2011

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

staatlozen van 25 juli 2011.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 18 oktober 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 november 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter/rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. VAN ROSSEM en van attaché

I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 4 april 2011 het Rijk binnen en diende op 6 april

2011 een asielaanvraag in. Op 25 juli 2011 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel 48/3

en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde over de Bhutanese nationaliteit te beschikken, tot de Nepaleessprekende bevolkingsgroep

te behoren en afkomstig te zijn uit het dorp Samchi en het dorp Mangar. Uw moeder overleed niet lang

na uw geboorte. Daarna verliet uw vader met u Bhutan toen u één à twee jaar oud was (°19/02/1979).

Hij trok met u naar India en vestigde zich met u in Darjeeling. Hij werkte er als hindoeïstische priester en

won er een stuk grond op de jungle waarop hij een woning optrok en groenten kweekte. U werkte bij

mensen als huishoudster. Ongeveer drie jaar voor uw vertrek naar België overleed uw vader. Eén à

twee dagen na zijn overlijden werd u door een dorpeling, die u “oom” noemde, uit het huis gezet. U

werkte en verbleef in andere huizen in Darjeeling tot ergens in mei 2010. Die “oom” zond u toen naar

Mumbai om er te werken. Daar pikte een man u op aan het station. Hij nam u mee naar een kamer en u

diende zich klaar te maken. Vier of vijf personen kwamen de kamer binnen en probeerde zich aan u te

vergrijpen. U werd geslagen. Zo’n zes maanden moest u als prostitué aan de slag. U mocht ook na een

tijd “buiten” werken en u begon een relatie met uw baas die veel dronk. Op een dag deed u hem veel

drinken en stal de sleutel van de kassa. U stal er tussen de 1.000.000 en 1.200.000 Indische roepies uit

en vluchtte er mee weg. U ontmoette een Nepalese vrouw, S. K., en vertelde haar uw probleem. U kon

niet bij haar blijven. U kon niet terug naar Darjeeling. U kon evenmin terugkeren naar Bhutan omdat u

daar niemand heeft en omdat u vernam dat ze Nepalezen daar niet laten blijven. S. K. hielp u een

smokkelaar vinden om u naar het buitenland te brengen.

Op 03/04/2011 verliet u India van op de luchthaven van Mumbai. U vloog naar een u onbekende plaats.

Die avond, bij valavond, werd u met de auto naar België gebracht waar u iets na middernacht

arriveerde. Op 06/04/2011 vroeg u in België asiel aan.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) wordt

vastgesteld dat u niet in aanmerking komt voor de hoedanigheid van Vluchteling. Uw beweerde

Bhutanese nationaliteit of herkomst uit Bhutan is immers ongeloofwaardig en daarmee ook uw

asielmotieven die immers onlosmakelijk verbonden zijn met uw vertrek uit Bhutan en dit om

verscheidene redenen. Zo verklaarde u geen kennissen of verwanten te hebben die in de kampen voor

de Bhutanese vluchtelingen in Nepal verblijven of hebben verbleven. Volgens de informatie toegevoegd

aan het administratief dossier hebben echter alle van Bhutan afkomstige Nepalezen verwanten of

kennissen die in deze kampen verblijven (of hebben verbleven). U kon evenmin aangeven waar deze

kampen zijn gevestigd in Bhutan, hoeveel er van deze kampen zijn of hoe ze noemen .U heeft zich over

al deze zaken ook nooit geïnformeerd omdat u dat niet nodig achtte (CGVS p. 11). U verklaarde dat de

“Nepalezen” niet in Bhutan mogen blijven en dat dit één van de redenen was dat u van India niet kon

terugkeren naar Bhutan (CGVS p. 11). Daarmee verwees u naar de problemen van de Nepalees-

sprekende bevolkingsgroep in Bhutan. Gevraagd of u wat meer kon vertellen over waarom de

Nepalees-sprekende bevolking niet in Bhutan kon verblijven moest u echter het antwoord schuldig

blijven. U wist dat de problemen begonnen in 1991 of 1992 maar wat deze problemen inhielden of wat

er dan gebeurde wist u niet. U heeft zich over deze zaken ook nooit geïnformeerd omdat u dat niet

nodig achtte (CGVS p. 11-12). U kon ook niet aangeven hoe de Nepalese bevolkingsgroep in Bhutan

zich onderscheidde van de andere bevolkingsgroepen. Evenmin kon u aangeven hoe de andere

bevolkinggroepen in Bhutan noemen, welke de dominante bevolkingsgroep was in Bhutan en wat haar

religie was. U heeft zich over deze zaken ook nooit geïnformeerd omdat u dat niet nodig vond (CGVS

pp. 2-3, 11-12).

Ook over uw persoonlijke band met uw land van herkomst of de band van uw ouders met dat land en uw

familiale achtergrond bleef u tevens uitermate vaag. Waarom uw vader met u Bhutan had verlaten, kon

u niet echt aangeven. U kon enkel uw vermoedens uiten dat hij daar na het overlijden van uw moeder

niet wou blijven met een kind. U heeft zich ook nooit geïnformeerd over de redenen waarom hij met u

Bhutan verliet (CGVS p. 10-11). Op de vraag wat de nationaliteit van uw ouders was, antwoordde u dat

ze naar Bhutan kwamen. Gevraagd van waar ze naar Bhutan kwamen, moest u het antwoord schuldig

blijven. In welk land ze dan zijn geboren wist u ook niet. Gevraagd of ze, indien ze naar Bhutan

kwamen, daar dan niet geboren zijn verklaarde u opnieuw dat u niet weet waar ze geboren zijn. Waar

uw grootouders vandaan komen, wist u evenmin. Ook over deze zaken heeft u zich nooit geïnformeerd

omdat u dat niet nodig achtte (CGVS pp. 6-7). Of u nog verwanten heeft die in Bhutan verblijven, wist u

niet. U heeft er zich ook nooit over geïnformeerd omdat u dat niet nodig achtte. Van welk deel u van

Bhutan afkomstig bent – uit het noorden, zuiden, oosten of westen van dat land of uit centraal-Bhutan-

wist u ook niet en ook daarover heeft u zich nooit geïnformeerd omdat u dat niet nodig achtte. Wat er

gebeurde met de mensen van het dorp waarvan u afkomstig was, wist u ook niet en ook daarover heeft

u zich nooit geïnformeerd (CGVS p. 3, 12).
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Uw gebrek aan kennis van uw beweerd land van herkomst zou kunnen worden verklaard door het feit

dat uw vader u op zeer jonge leeftijd wegbracht uit Bhutan. Uit uw antwoorden blijkt echter dat u zich

nooit heeft geïnformeerd over uw land van herkomst, de bevolkingsgroep waaruit u vandaan beweert te

komen of de problemen die deze bevolkingsgroep kent in Bhutan waardoor u niet zou kunnen

terugkeren naar dat land. Van een persoon die uit haar familiale omgeving en land van herkomst werd

weggebracht en die er niet naar toe terug kan omdat de overheid van dat land haar bevolkingsgroep

daar niet laat verblijven en omdat zij daar niemand meer heeft, kan, ook al gebeurde dat voorafgaande

op zeer jonge leeftijd, worden verwacht dat zij enigszins op de hoogte is van deze zaken of op zijn minst

er enige belangstelling voor toont en er zich probeert over te informeren. Uit uw antwoorden blijkt echter

over heel de lijn dat dit niet het geval is. U vertoont zodoende zo’n groot gebrek aan interesse in uw

beweerd land van herkomst, etnische achtergrond en de problemen van de bevolkingsgroep waartoe u

in Bhutan beweerde te behoren en zelfs in uw familiale achtergrond dat er geen geloof kan worden

gehecht aan het feit dat u over de Bhutanese nationaliteit beschikt of als Nepalees-sprekende uit Bhutan

afkomstig bent.

Tot slot dient er te worden gewezen dat u geen enkel begin van bewijs neerlegt aangaande uw identiteit,

nationaliteit, reisweg en –data.

Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde Bhutanese nationaliteit of herkomst uit

Bhutan dient de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen vast te stellen dat u er

niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te maken.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekster beroept zich op artikel 1 A 2) van het Verdrag van Genève d.d. 28.07.1951 en op

artikel 48/4, §2, c vreemdelingenwet. Verzoekster stelt verder dat er een gebrek aan motivering conform

de wet van 29.07.1991 is en werpt een schending op van de beginselen van behoorlijk bestuur, het

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.4. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan
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ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.

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

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

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoekster werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg haar asielmotieven

uiteen te zetten, haar argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van haar keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoekster kreeg bovendien de kans om in haar vragenlijst ook nog zelf

alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan kan derhalve niet worden weerhouden.

2.6. Waar verzoekster verder aanvoert dat “het onverantwoord is om in dergelijke omstandigheden

burgers terug te sturen en hen bloot te stellen aan dergelijke gevaarlijke situaties” en hierbij verwijst

naar artikel 3 EVRM, benadrukt de Raad dat er in onderhavige procedure geen uitspraak gedaan wordt

over een terugleidingsmaatregel, maar uitsluitend over de toekenning van vluchtelingenstatus (artikel

48/3 van de vreemdelingenwet) en het toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus (artikel 48/4

van dezelfde wet). Waar artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b van de

vreemdelingenwet wordt er 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).

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat de verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (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. 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 (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden

afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen (RvV,

nr. 25.244 van 27 maart 2009).

3.2. Verzoekster houdt in het verzoekschrift vol afkomstig te zijn uit Bhutan. Verzoeksters vader zou na

het overlijden van haar moeder, toen verzoekster één of twee jaar oud was, met haar naar India zijn

gevlucht. De situatie in Bhutan zou nog steeds precair zijn waardoor verzoekster nog steeds vreest voor

een terugkeer.

3.3. Aangezien verzoeksters asielaanvraag geheel steunt op haar herkomst, heeft de CGVS terecht

doorgevraagd op dit punt zodat verzoekster de mogelijkheid werd geboden haar nationaliteit aan te

tonen nu ze niet in het bezit is of kan zijn van genoegzame identiteitsdocumenten en geen enkel begin

van bewijs neerlegt aangaande haar reisweg en -data. Verzoekster bleek echter niet in staat deze

vragen navenant te beantwoorden.

3.4. In het verzoekschrift argumenteert verzoekster tot de Lhotshampa minderheidsgroep te behoren

terwijl ze tijdens het CGVS-verhoor ontkent te weten tot welke bevolkingsgroep ze zou behoren. De

argumentatie in het verzoekschrift inzake de Lhotshampa is in casu aldus geheel irrelevant, te meer nu



RvV X - Pagina 5 van 6

verzoekster ter terechtzitting zelfs uitdrukkelijk ontkent Lhotshampa te zijn. Verzoekster geeft evenmin

aan tot welke andere hindoe minderheid in Bhutan ze dan wel zou behoren.

3.5. Verzoekster tracht haar onwetendheid over haar eigen herkomst te verklaren omdat “hun grootste

zorg was te overleven in India”. Volgens verzoekster is het dan ook logisch dat ze zich niet bezighoudt

met de problematiek van Bhutan en is er niet de minste rekening gehouden met het feit dat ze het

moeilijk hadden in India.

Het gegeven dat verzoekster al dan niet naar school ging of als peuter Bhutan zou verlaten hebben, is

geheel irrelevant om haar onwetendheid te verschonen nu verzoekster een volwassen vrouw is van

dertig jaar en bij haar vader woonde tot deze drie jaar geleden overleed. Aldus is het redelijk te

veronderstellen dat verzoekster een minimale kennis verkreeg over of interesse vertoont voor haar

beweerde etnische herkomst, zeker nu ze meent hiervoor naar Europa te moeten vluchten. Dit is

geenszins het geval. Ook al eiste het dagelijkse gebeuren alle aandacht op, dan nog kan niet worden

ingezien waarom verzoeksters vader zijn eigen identiteit en herkomst niet bekend zou maken. Dit klemt

te meer nu haar vader priester was, het aldus redelijk is te veronderstellen dat hij hiervoor de nodige

belangstelling zou hebben, hij verzoekster minstens zou inlichten over haar eigen familie en haar zou

opvoeden volgens de waarden en tradities van haar geloof, etnie en familie. Verzoeksters kennis over

haar eigen herkomst is dermate afwezig dat uit haar verklaringen niet kan blijken of haar ouders en

grootouders ooit in Bhutan waren. Ze weet niet waar haar ouders of grootouders geboren zijn, noch

waar ze bij benadering zouden gewoond hebben (noorden, oosten, westen of centraal Bhutan). Enkel is

duidelijk dat zijzelf niets weet over Bhutan, noch over de Nepalees sprekende minderheid in Bhutan of

andere etnische of religieuze minderheden in Bhutan (CGVS-verhoor p. 2-3). Verzoekster kon evenmin

aangeven hoe de Nepalese bevolkingsgroep in Bhutan zich onderscheidde van de andere

bevolkingsgroepen en ze wist niets over de Bhutanese vluchtelingen in Nepal terwijl volgens de

objectieve informatie toegevoegd aan het administratieve dossier het redelijk is aan te nemen dat ze er

familie of bekenden zou hebben. Er zijn dan ook geen redenen om aan te nemen dat verzoekster

afkomstig is uit Bhutan en aldus evenmin dat haar familie er problemen had.

4. Verzoekster meent dat de bestreden beslissing niet motiveert over de gronden waarom ze uiteindelijk

India is ontvlucht. Verzoekster stelt dat het ook duidelijk is dat zij niet naar India kan terugkeren daar zij

ook daar niemand meer heeft die haar kan beschermen waardoor zij werd blootgesteld aan de

misbruiken waarvan zij het slachtoffer is geweest. Volgens verzoekster is er ook nergens in de

bestreden beslissing terug te vinden wat haar vrees is ingeval zij dient te terug te keren naar India en of

zij dan in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling, minstens een toekenning van de

subsidiaire bescherming. Verzoekster meent dat het onzorgvuldig is van het CGVS om op één element

van haar asielaanvraag verzoekster af te wijzen en de andere punten zelfs niet te bespreken in de

bestreden beslissing.

4.1. In zoverre verzoekster als Nepalees sprekende haar hele leven zou gewoond hebben in India, daar

kort naar school zou zijn gegaan en haar vader er een publieke religieuze functie heeft bekleed, dan kan

slechts worden vastgesteld dat ze dit zonder moeite genoegzaam moet kunnen aantonen.

Verzoekster beperkt zich echter tot loutere beweringen en tot het herhalen van het asielrelaas, het

tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing en het maken van

algemene beschouwingen, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de

conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen, haar nationaliteit aan te tonen of haar verblijf

in India.

Verzoekster weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze

worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing

overeind.

4.2. Ten slotte stelt verzoekster dat artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet nooit onderzocht werd in

de context van haar dossier terwijl daar wel degelijk redenen voor zijn. Zelfs indien verzoekster

afkomstig zou zijn uit Bhutan – wat niet wordt aangetoond, noch aannemelijk is – dan nog toont

verzoekster niet aan dat sprake is van een internationaal of binnenlands conflict in Bhutan in de zin van
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artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet. Ze toont dan ook niet aan dat zij een reëel risico loopt op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.

4.3. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoeksters verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de wet van 15 december

1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van

de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 tien januari tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


