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 nr. 122.824 van 22 april 2014 

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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, alias X van Guinese 

nationaliteit, op 20 april 2014 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen van 14 april 2014 tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige 

asielaanvraag. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 april 2014 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 22 april 2014 om 

14 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. VANCRAEYNEST, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 22 maart 2010 een eerste asielaanvraag in. Hij verklaart op dezelfde dag het 

Rijk te zijn binnengekomen.  

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

neemt op 28 maart 2013, inzake het ingediende asielverzoek, de beslissing tot weigering van de 
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vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker stelt tegen deze 

beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. Bij arrest met nummer 112 645 van 24 oktober 2013 weigert ook de Raad verzoeker de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.4. Verzoeker dient op 23 januari 2014 een tweede asielaanvraag in. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 5 februari 2014 de beslissing houdende bevel om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies), vergezeld van een beslissing tot vasthouding in een 

welbepaalde plaats. 

 

1.6. De commissaris-generaal neemt op 11 februari 2014 de beslissing tot weigering van 

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. 

 

1.7. Verzoeker dient op 28 maart 2014 een derde asielaanvraag in. 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 31 maart 2014 de beslissing houdende bevel om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies), vergezeld van een beslissing tot vasthouding in een 

welbepaalde plaats.  

 

1.9. De commissaris-generaal neemt op 14 april 2014 de beslissing tot weigering van 

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de 

motieven als volgt luiden: 

 

“U werd op 10 april 2014 in het Peul en in het Engels gehoord in het gesloten centrum te Vottem, van 

9.50 uur tot 13.15 uur. Uw raadsman, Sébastien Delhez (loco Mr. Pascal Vancraeynest), was 

gedurende het volledige gehoor aanwezig. 

 

A. Feitenrelaas 

 

Op 22 maart 2010 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna 

DVZ). U verklaarde in het kader van deze eerste asielaanvraag de Guinese nationaliteit te bezitten, [A. 

B.] te heten, geboren te zijn op 27 februari 1985 te Conakry (Guinee), en een etnische Peul te zijn. U 

haalde in het kader van uw eerste asielaanvraag aan dat u sympathiseerde met de oppositiepartij 

UFDG, dat u in 2006 onterecht beschuldigd werd van een aanval op een zoon van een militair en werd 

gearresteerd; dat u in 2007 gedurende 2 maanden werd opgesloten naar aanleiding van uw deelname 

aan een manifestatie; dat u door uw familie gedwongen werd om te huwen met een nicht langs 

vaderszijde ; dat uw vrouw jullie dochter liet besnijden, waarna deze overleed, en dat u daarop uw 

vrouw verliet, waarop uw vader u met de dood bedreigde. Op 28 maart 2013 nam het Commissariaat-

generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus omdat uw verklaringen niet overtuigend werden geacht. U tekende op 25 april 2013 

beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), die de beslissing 

van het CGVS in haar arrest nr. 112.645 van 24 oktober 2013 bevestigde. U tekende op 19 november 

2013 cassatieberoep aan tegen deze beslissing bij de Raad van State, maar dit beroep werd op 9 

december 2013 verworpen. 

 

U diende op 23 januari 2014 een tweede asielaanvraag in zonder het Belgische grondgebied te hebben 

verlaten. U haalde in het kader van uw tweede aanvraag dezelfde identiteitsgegevens en feiten aan als 

tijdens uw eerste asielaanvraag. Het nieuwe element dat u voorlegde, met name een brief van uw oom 

langs moederszijde, waarin de door u in het kader van uw eerste asielaanvraag aangehaalde feiten 

werden herhaald, werd niet in aanmerking genomen, omdat dit document niet van die aard was om de 

kans op uw erkenning als vluchteling of om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus te 

vergroten. Op 11 februari 2014 nam het CGVS bijgevolg een beslissing tot weigering van 

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. U ging niet in beroep tegen deze beslissing. 

 

Op 28 maart 2014 diende u een derde asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. In het kader 

van deze derde aanvraag wijzigde u uw identiteit/nationaliteit ; u verklaarde de Gambiaanse nationaliteit 

te bezitten, [A. B.] te heten, op 7 februari 1989 geboren te zijn in Sinchu (Gambia) en een etnische Fulla 
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te zijn. U verklaarde verder nooit gehuwd te zijn geweest, nooit kinderen te hebben gehad en 

homoseksueel geaard te zijn. Sinds uw 15de of 16de voelde u zich aangetrokken tot jongens. Op uw 

18de ging u een relatie aan met Diop, een Gambiaanse jongen met wie u tot 2009 samen was. Eind 

2009 ging u uit met Baïwal, een vriend. Hij raakte dronken en toen jullie terugkeerden, belandden jullie 

bij elkaar in bed. U voelde een onweerstaanbare drang om zijn penis aan te raken. Hij werd hierdoor 

wakker en vroeg wat u deed. U excuseerde zich en hij viel opnieuw in slaap. ’s Ochtends was hij echter 

niet vergeten dat u zijn penis had aangeraakt en hij vertelde het tegen iedereen. Uw vriend Diop was 

kwaad omdat u hem bedrogen had. U werd bang en dook onder. U verliet Gambia in 2009 en reisde 

met de hulp van uw oudere broer over de weg naar Dakar (Senegal). Daar ontmoette u een smokkelaar 

die u een vlucht naar Griekenland regelde. U had een Griekse homoseksuele vriend, maar het leven 

was er niet makkelijk en hij hielp u naar Frankrijk te reizen. Daar ontmoette u Said, die u aanraadde om 

niet te zeggen dat u Gambiaan was, maar om u uit te geven als Guineër en naar België te gaan om uw 

kansen op asiel te verhogen. Hij maakte een vals Guinees geboortecertificaat voor u. Toen u dreigde 

gerepatrieerd te worden naar Guinee, besloot u uw echte nationaliteit en identiteit prijs te geven en uw 

echte motieven van asiel te onthullen. In België had u nog diverse vluchtige seksuele relaties met 

mannen en met lesbische vrouwen. Sinds 2011 heeft u een relatie met Oumar, een Mauritaniër. 

 

U legde ter staving van uw Gambiaanse nationaliteit een geboortecertificaat neer en uw raadsman 

stuurde artikels op over de situatie van homoseksuelen in Gambia. 

 

B. Motivering 

 

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

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden. In overeenstemming met artikel 57/6/2, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen in geval van een meervoudige asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de 

orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de 

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

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-

generaal het asielverzoek niet in overweging. 

 

De nieuwe elementen die u aanbrengt in het kader van uw derde asielaanvraag bestaan erin dat u zich 

een nieuwe identiteit/nationaliteit aanmeet en dat u voor het eerst verklaart homoseksueel geaard te 

zijn. In verband met deze nieuwe elementen kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt. 

 

Voor wat betreft uw verklaringen over en het bewijsstuk ter ondersteuning van uw nieuwe identiteit en 

Gambiaanse nationaliteit kan worden opgemerkt dat deze volstrekt niet overtuigend overkomen. 

 

Ten eerste kan worden opgemerkt dat u tijdens uw twee eerdere asielprocedures steeds volhield de 

Guinese nationaliteit te bezitten, [A. B.] te heten, geboren te zijn op 27 februari 1985 te Conakry 

(Guinee), afkomstig te zijn uit Conakry en tot de Peul-etnie te behoren. U legde in het kader van uw 

eerste asielaanvraag een uittreksel uit een Guinese geboorteakte voor, afgeleverd op 15 maart 2010 

(zie administratief dossier eerste asielaanvraag). De Guinese autoriteiten hebben overigens bevestigd 

dat u als een Guinees onderdaan beschouwd kan worden (zie nota dd. 14 maart 2014 in het 

administratief dossier van uw derde asielaanvraag). Op basis van deze vaststellingen kan de 

geloofwaardigheid van de door u in het kader van uw derde asielaanvraag opgegeven Gambiaanse 

nationaliteit en nieuwe identiteitsgegevens, met name [A. B.], geboren op 7 februari 1989 geboren te 

Sinchu (Gambia), reeds bij voorbaat worden betwijfeld. 

 

Op de vraag waarom u nu pas (tijdens uw derde asielaanvraag) verklaart de Gambiaanse nationaliteit te 

bezitten, antwoordde u dat u misleid werd door iemand die u aanraadde dat u moest zeggen dat u uit 

Guinee kwam (zie gehoor CGVS, p. 3, 7, 10-11). Dit biedt echter geen verantwoording voor het feit dat u 

al tijdens uw tweede asielaanvraag uw identiteit en nationaliteit had kunnen aanpassen. Op de vraag 

waarom u deze pas tijdens uw derde asielaanvraag veranderde, antwoordde u ‘Omdat ik gerepatrieerd 

zou worden; nu zit ik vast; ze willen mij sturen naar een land dat ik niet ken en ik ken er niemand 

(gehoor CGVS, p. 11). De vaststelling dat u pas uw identiteit en nationaliteit wijzigde bij uw derde 

aanvraag en niet bij uw tweede aanvraag, en dan nog omdat u dreigde teruggestuurd te worden naar 

Guinee, wijst erop dat u uw identiteit en nationaliteit wijzigde in functie van het verhinderen van een 

repatriëring, hetgeen toelaat om de oprechtheid (van de motieven die u in het kader van uw derde 

asielaanvraag aanhaalde) te betwijfelen. De redenen die u aangeeft om te verantwoorden waarom u uw 

echte identiteit en Gambiaanse nationaliteit zo lang zou hebben verhuld, overtuigen niet, vooral omdat 
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identiteit en nationaliteit essentiële elementen zijn in het kader van iemands asielaanvraag. 

 

Daarnaast kan u ook niet overtuigen dat u zich tijdens de eerste twee asielprocedures in België als 

Guineër zou hebben voorgedaan. Op de vraag hoe u zich heeft voorbereid op uw eerste twee 

asielaanvragen, zegt u de vraag niet te begrijpen (gehoor CGVS, p. 8). Wanneer de protection officer u 

bij wijze van illustratie zegt dat zij zich zou moeten voorbereiden, wanneer zij onder een andere 

nationaliteit asiel zou willen vragen, antwoordde u dat de jongen uit Frankrijk [die u aanraadde om als 

Guineër asiel te vragen] u zei dat u moest zeggen dat u uit Guinee kwam en dat u met iemand moest 

trouwen die u niet wou (gehoor CGVS, p. 8). Met deze summiere verklaringen overtuigt u echter niet dat 

u zich –volgens uw verklaringen- gedurende 2 asielprocedures succesvol wist uit te geven als Guinees 

staatsburger. Pas wanneer u door de protection officer wordt gezegd dat het niet overtuigend is dat u 

zich niet beter heeft voorbereid, omdat u 2 asielaanvragen heeft doorlopen, waarin nooit uw Guinese 

nationaliteit in twijfel werd getrokken (en tijdens dewelke u zeer gedetailleerde verklaringen aflegde over 

diverse aspecten van de Guinese samenleving) zei u dat in het opvangcentrum (OC) waar u verbleef 

enkel Guineërs zaten, en dat zij u over Guinee vertelden (gehoor CGVS, p. 8). Op de vraag wat zij u 

dan zoal vertelden, antwoordde u ‘Over alles …over problemen, over cultuur, hoe de Fulla mensen zijn 

daar..‘. Dit zijn echter bijzonder vage verklaringen, die niet stroken met het profiel dat u zich aanmeet 

van een Gambiaan die zich gedurende twee asielprocedures als Guineër zou hebben uitgegeven en die 

in de loop van deze twee asielprocedures zeer gedetailleerde verklaringen wist af te leggen over diverse 

aspecten van het maatschappelijke en politieke leven in Guinee. Er kan dan ook zeer sterk getwijfeld 

worden aan uw bewering dat u zich tijdens uw eerste twee asielprocedures heeft uitgegeven als 

Guinees staatsburger. 

 

Tot slot, en niet in het minst, heeft u ook niet kunnen overtuigen dat u Gambiaan bent. U verklaarde aan 

het begin van het gehoor door het CGVS geboren te zijn in Sinchu (fonetische notering, want u zei het 

niet te kunnen opschrijven (gehoor CGVS, p. 3)). Gevraagd of deze geboorteplaats ‘Sinchu’ de volledige 

naam is of dat er nog een naam achter komt, antwoordde u dat er nog plaatsen bestaan als Sinchu 

Darboe en nog andere namen, maar dat u in Sinchu (zonder meer) woonde (gehoor CGVS, p. 3). 

Nochtans staat op het geboortecertificaat uit Gambia dat u voorlegde ter staving van uw nationaliteit en 

identiteit als uw geboorteplaats ‘Sinchu Alagie’. Gezocht naar deze plaats, bleek de naam terug te 

vinden in de informatie waarover het CGVS beschikt, als een plaats in Kombo North district in de West 

Coast Region van Gambia (zie informatie in het administratief dossier). U bleek de namen West Coast 

Region of Kombo North district echter niet te herkennen; u zei enkel dat ze ‘ergens in Gambia’ en ‘in de 

regio’ liggen, maar u kon niet preciseren in welke regio (gehoor CGVS, p. 12). Uw verantwoording dat u 

niet naar school ging, is niet afdoende om te verklaren dat u de namen van het district en de regio 

waarin uw geboorte- en woonplaats Sinchu Alagie zich situeert, niet als dusdanig herkent. Wanneer u 

gevraagd wordt naar de naam van de alkalo (dorpshoofd) van Sinchu bleef u het antwoord schuldig 

(gehoor CGVS, p.11), hetgeen verbazing wekt omdat u verklaarde onafgebroken in Sinchu te hebben 

gewoond (gehoor CGVS, p. 4). U kon de naam van de eenheid van de gebruikte muntstukken in 

Gambia niet reproduceren – u zei dat deze ‘pièces’ of ‘coins’ werd genoemd (gehoor CGVS, p. 12) en 

uw verklaringen over de verschillende waarden van het papiergeld en de munten in Gambia stroken niet 

volledig met de informatie waarover het CGVS beschikt ; u zei immers dat er briefjes zijn van 100, van 

50, van 10 en van 1 (terwijl in werkelijkheid briefjes bestaan van 100, 50, 25, 10 en 5 Dalasis) en u zei 

gedeeltelijk ten onrechte dat er munten zijn van 1, 2, 50 (en u voegde eraan toe niet te weten of er nog 

hogere waarden waren voor de munten) (gehoor CGVS, p. 12), terwijl de in Gambia gebruikte munten in 

werkelijkheid bestaan in waarden van 1 Dalasi en 5, 10, 25 en 50 Bututs) (zie informatie in het 

administratief dossier). U stelde dat de naam van de echtgenote van de Gambiaanse president Aisatu is 

en dat ze Peul is, maar de naam die u opgaf bleek niet overeen te komen met deze van de 2 gekende 

echtgenotes van de president (zie informatie in het administratief dossier). U verklaarde verder Patrick 

Mendy niet te kennen (gehoor CGVS, p. 13), die nochtans een bekende boxer is in Gambia (zie 

informatie in het administratief dossier). Gevraagd hoe de grootste bevolkingsgroep in Gambia wordt 

genoemd, zei u Mandingo en gevraagd hoe deze heten in Gambia herhaalt u Mandingo (gehoor CGVS, 

p. 12), maar de Mandingo in Gambia worden eigenlijk Mandinka genoemd (zie informatie in het 

administratief dossier). Ebrima Jawo is u evenmin bekend (gehoor CGVS, p. 14), terwijl het de naam is 

van een bekend acteur in Gambia (zie informatie in het administratief dossier). De naam van het 

nationaal Gambiaans voetbalelftal is u ook onbekend (gehoor CGVS, p. 12), terwijl ze wel degelijk een 

specifieker naam hebben dan ‘de spelers’, zoals u beweerde (gehoor CGVS, p. 12 en zie informatie in 

het administratief dossier). Toen u gevraagd werd of u Julde Camara kent, bleef u het antwoord 

schuldig, terwijl het hier een bekend muzikant betreft uit Gambia (zie informatie in het administratief 

dossier). Gevraagd naar welke rivier door Gambia stroomt, zei u ‘Je hebt de zee’, maar toen de vraag 

herhaald werd, en gezegd werd dat gevraagd werd naar een rivier (met zoet water), wist u geen naam 
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te reproduceren, (gehoor CGVS, p. 12) terwijl Gambia, de naam van het land zelf, verwijst naar de rivier 

‘The Gambia’ die erdoor stroomt (zie informatie in het administratief dossier). Gevraagd naar het 

bestaan van mobiele netwerken in Gambia, bleek u te weten dat deze er zijn, maar u kon vreemd 

genoeg geen namen reproduceren van dergelijke netwerken. Uw verklaring dat u geen telefoon had 

toen u wegging (gehoor CGVS, p.14), biedt geen afdoende verantwoording voor het gebrek aan kennis 

hierover. Uit dit alles blijkt dat uw kennis over Gambia ondermaats is. De vaststelling dat u vlot Engels 

spreekt (zie gehoor CGVS, p. 5-7) doet hieraan geen afbreuk, omdat de mogelijkheid bestaat dat u in 

andere omstandigheiden Engels geleerd heeft dan als Gambiaans staatsburger. 

 

Voor wat het geboortecertificaat van Gambia betreft, dat u voorlegde in het kader van uw derde 

asielaanvraag, kan nog het volgende worden opgemerkt. U verklaarde dat u dit document kreeg via uw 

broer die het aan uw moeder vroeg (gehoor CGVS, p. 9 en 10). Dit is vooreerst al merkwaardig omdat u 

verklaarde dat uw moeder boos op u is omwille van uw homoseksuele geaardheid en dat u daarom 

geen contact met haar meer heeft (gehoor CGVS, p. 4 en 5). Het wekt dan ook verbazing dat zij dit 

document aan uw broer zou hebben gegeven. Daarnaast beweert u dat het document werd afgeleverd 

bij uw geboorte (gehoor CGVS, p. 10), terwijl het document in feite gedateerd is op 12 maart 2000. Het 

document bevat overigens geen enkele aanwijzing (foto, vingerafdrukken, biometrische gegevens) 

waardoor zou kunnen nagegaan worden dat het werkelijk op u betrekking heeft. 

 

Uit dit alles blijkt dat u niet afdoende overtuigd heeft waarom u uw beweerde echte identiteit en 

beweerde Gambiaanse nationaliteit pas nu zou hebben onthuld en blijkt evenzeer dat uw Gambiaanse 

nationaliteit om diverse redenen kan worden betwist. 

 

Voor wat betreft uw verklaringen over uw homoseksuele geaardheid kan worden opgemerkt dat deze 

helemaal niet kunnen overtuigen. 

 

Ten eerste kan worden opgemerkt dat u uit uw eerste twee asielaanvragen kan worden afgeleid dat u 

heteroseksueel bent, want u verklaarde (onder dwang) getrouwd te zijn met [A. B.] (gehoor CGVS 1e 

AA dd. 21 maart 2013, p. 6 en 13 en ‘Déclaration demande multiple’ dd. 29 januari 2014, pt. 15), een 

dochter met haar te hebben gehad, die overleden is nadat haar moeder haar liet besnijden (gehoor 

CGVS 1e AA dd. 21 maart 2013, p. 6-7 en ‘Déclaration demande multiple’ dd. 29 januari 2014, pt. 15) 

en een buitenechtelijke relatie te hebben gehad met een vrouw, [H.], die u echt graag zag (gehoor 

CGVS 1e AA dd. 21 maart 2013, p. 14-15). In het kader van uw derde asielaanvraag stelde u volkomen 

in strijd hiermee nooit gehuwd te zijn geweest (gehoor CGVS, p. 5-6), geen kinderen te hebben gehad 

(gehoor CGVS, p. 6) en Gambia te hebben verlaten omwille van uw homoseksuele geaardheid (gehoor 

CGVS, p. 14). Deze volkomen incoherente verklaringen, doen al bij voorbaat afbreuk aan de 

waarachtigheid van uw bewering dat u homoseksueel geaard zou zijn. 

 

Op de vraag waarom u nu pas (tijdens uw derde asielaanvraag) verklaarde homoseksueel geaard te 

zijn, antwoordde u andermaal het advies van iemand anders opgevolgd te hebben (zie gehoor CGVS, p. 

14). Dit biedt echter geen verantwoording voor het feit dat u tijdens uw tweede asielaanvraag nog 

steeds vasthield aan uw eerste (verzonnen) asielverhaal over uw gedwongen huwelijk (gehoor CGVS, 

p. 14). U herhaalde dat u het advies van een andere volgde ; dat u niet wist hoe het werkte en dat u niet 

wist dat u hier vrij zou kunnen zijn met uw homoseksualiteit (gehoor CGVS, p. 14). De verantwoording 

dat u het advies van iemand volgde weegt echter niet op tegen de vaststelling dat u een essentieel 

onderdeel van uzelf – met name uw beweerde homoseksuele geaardheid – volkomen zou hebben 

genegeerd en miskend, hetgeen volstrekt niet overtuigend overkomt. 

 

Verder kan u op basis van de verklaringen die u in het kader van uw derde asielaanvraag aflegde niet 

overtuigen dat u homoseksueel geaard bent. 

 

Vooreerst valt het op dat een aantal van uw verklaringen bijzonder stereotiep zijn, en eerder gangbaar 

zijn in homo-onvriendelijke milieus, maar die moeilijk verenigbaar lijken met een voorgehouden 

homoseksuele geaardheid. U stelde homoseksueel te zijn, maar ook seks te hebben gehad met 

vrouwen. U stelde echter seks met mannen te verkiezen. Op de vraag waarom u dan toch seks had met 

vrouwen antwoordde u dat u in België (enkel) anale seks had met 4 lesbische vrouwen, aan wie u vroeg 

om u anaal te penetreren met een vibrator (gehoor CGVS, p. 18). U deed het volgens uw verklaringen 

voor het plezier en ze brachten flessen Jack Daniels en champagne mee (gehoor CGVS, p. 18). Later 

zei u wel dat u niets voelde toen u seks had met deze lesbische vrouwen (gehoor CGVS, p. 21). 

Dergelijke groteske verklaringen zijn weinig overtuigend voor iemand die zegt dat hij homoseksueel 

geaard is. Wanneer u gevraagd werd of u plannen heeft om te trouwen, antwoordde u ‘U bedoelt met 
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een vrouw’ (gehoor CGVS, p. 22). Wanneer de protection officer daarop zei ‘Ik vraag : heb je plannen 

om te trouwen ?’, antwoordde u ‘Normaal trouw je met een vrouw, toch ?’ (gehoor CGVS, p. 22). 

Dergelijke stereotiepe antwoorden wijzen erop dat u in uw persoonlijk referentiekader de gedachte aan 

een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht niet of nauwelijks toelaat, hoewel u nochtans rationeel 

blijkt te weten dat mannen in België mogen trouwen (gehoor CGVS, p. 22). Verder verklaarde u dat u en 

uw partner Diop enkel seksuele betrekkingen hadden bij hem thuis of in een onafgewerkt huis. 

Gevraagd waarom het bij hem thuis geen probleem was om seks met hem te hebben en bij u thuis wel, 

antwoordde u letterlijk ‘Ik wilde het niet; mijn vader is imam; ik vond het vies om het bij ons thuis te 

brengen; ik heb respect voor mijn vader’ (gehoor CGVS, p. 25). Dergelijke bewoordingen komen 

allerminst geloofwaardig over van iemand die zegt homoseksueel geaard te zijn en wijzen andermaal op 

een homofobe instelling van uw kant. Tevens antwoordde u op de vraag of u verschillende relaties had 

met meisjes ‘In Gambia niet ; ik moest er serieus zijn als zoon van een imam; ik mocht dat niet’ (gehoor 

CGVS, p. 18), wat andermaal wijst op uw op heteroseksualiteit gericht referentiekader, vermits u hier 

lijkt te zijn vergeten dat u verklaarde in Gambia wel seks te hebben gehad met jongens, hetgeen voor 

een zoon van een imam die ‘serieus’ moest zijn, toch veel meer risico’s inhield dan het hebben van een 

relatie met een meisje. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat het bijzonder vreemd is dat u verklaarde 

tijdens de verkiezingen voor president Yaya Jammeh te hebben gestemd (gehoor CGVS, p. 13), terwijl u 

later tijdens het gehoor stelde dat de president zei dat iedereen die is opgepakt en homo is naar het 

politiekantoor moet worden gebracht en moet worden gestenigd (gehoor CGVS, p. 28). Het wekt 

verbazing dat u zou gestemd hebben voor iemand die dergelijke radicale standpunten tegenover 

homoseksualiteit inneemt. Deze verklaring komt dan ook niet overtuigend over. 

 

Daarenboven legde u weinig overtuigende verklaringen af over Diop, uw vriendje in Gambia, en Oumar, 

uw vriendje in België. Wat Diop betreft verklaarde u een relatie met hem te hebben gehad van uw 18
de

 

tot 2009 (gehoor CGVS, p. 24). Op basis van het geboortejaar 1989 op uw Gambiaanse geboorteakte 

(waarvan de authenticiteit weliswaar geenszins vaststaat (cf. supra)) kan afgeleid worden dat u 

ongeveer 2 jaar een relatie met hem had, want u wist zelf niet te preciseren hoe lang uw relatie met hem 

duurde (u zei ‘Reken het zelf maar uit’ (gehoor CGVS, p. 24)). De volledige naam van Diop was u echter 

niet bekend (gehoor CGVS, p. 22); u kent de namen van zijn ouders niet (gehoor CGVS, p. 23) en u 

weet dat hij veel broers en zussen heeft, maar u weet niet hoeveel precies (gehoor CGVS, p. 23). 

Gevraagd naar wat jullie samen deden, antwoordde u ‘Intimiteit seksueel’ en toen de protection officer u 

vroeg naar andere dingen, antwoordde u ‘Praten. Normaal doen’. Wanneer nog eens gevraagd werd 

naar andere zaken, antwoordde u dat dit alles was (gehoor CGVS, p. 24). Dit is een wel erg summiere 

beschrijving van de tijdsbesteding met Diop. U bleek verder niet te weten of Diop relaties had met 

vrouwen, omdat u het hem nooit vroeg, en u vroeg evenmin of hij relaties had met mannen (gehoor 

CGVS, p. 26). Het is weinig overtuigend dat u van iemand met wie u minstens 2 jaar een relatie had en 

die u ‘dikwijls’ zag, niet meer zou afweten (gehoor CGVS, p. 25). Daarnaast legde u ook bijzonder vage 

en incoherente verklaringen af met betrekking ot Oumar, uw beweerde homoseksuele partner in België. 

U stelde tijdens het gehoor door het CGVS aanvankelijk in België een relatie te hebben met Said, een 

Mauritaniër, wiens volledige naam u niet bleek te kennen (gehoor CGVS, p. 6). Later tijdens het gehoor 

zei u dat u een fout had gemaakt en dat uw vriend, de Mauritaniër is, Said Oumar heette (gehoor CGVS, 

p. 11). Gevraagd of Said Oumar zijn volledige naam is, antwoordde u dan weer dat hij Oumar heet 

(gehoor CGVS, p. 11). U stelde de volledige naam van Oumar niet te kennen; u voegde eraan toe dat u 

hem ‘ma chéri’ noemde (gehoor CGVS, p. 11). Het is totaal onaannemelijk dat u van iemand waarmee u 

gedurende 2 jaar een relatie heeft, niet eens de juiste voornaam kan reproduceren. U bleek verder niet 

te weten of Oumar een verblijfsvergunning had voor België en evenmin of hij asiel heeft gevraagd 

(gehoor CGVS, p. 25-26). Evenmin weet u of Oumar al relaties met mannen of vrouwen heeft gehad 

(gehoor CGVS, p. 26). U stelde Oumar in een café voor homo’s te hebben ontmoet, maar gevraagd hoe 

het café heet, moet u het antwoord schuldig blijven; u kon enkel zeggen dat het zich nabij de grand 

place in Brussel bevindt (gehoor CGVS, p. 26). Uw verklaringen over bovenstaande twee personen zijn 

te vaag om te kunnen overtuigen dat zij werkelijk uw homoseksuele partners zijn geweest. 

 

Uit dit alles blijkt dat u niet afdoende overtuigd heeft waarom u uw beweerde homoseksuele geaardheid 

pas nu zou hebben onthuld en blijkt evenzeer dat uw homoseksuele geaardheid om diverse redenen 

kan worden betwist. 

 

De door uw raadsman opgestuurde internetartikels over de situatie van homoseksuelen in Gambia 

bevatten algemene informatie die geenszins uw beweerde Gambiaanse nationaliteit, noch uw 

geaardheid staven. 

 

Het door u voorgelegde geboortecertificaat van Gambia werd hierboven reeds besproken en bevat geen 
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andere elementen die afbreuk doen aan het voorgaande. 

 

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u 

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

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

 

C. Conclusie 

 

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in 

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2. Onderzoek van het beroep  

 

2.1. Daargelaten de vraag of – gelet op het gestelde in de eerste zin van artikel 39/82, § 4, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet – de procedure bij hoogdringendheid ook kan worden aangewend voor 

andere beslissingen dan een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, dringt in ieder geval de 

vaststelling zich op dat – gelet op volgende bespreking – niet is voldaan aan de cumulatieve 

voorwaarden om tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid van de bestreden beslissing over te 

gaan. 

 

2.2. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het PR RvV bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt 

aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde lid 

van de Vreemdelingenwet, is er op gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 

vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

 

Zoals vermeld onder punt 4.1., bepaalt artikel 43, § 1 van het PR RvV dat, indien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die 

deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de 

Vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de 

Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een 

strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 

worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk, en - op het eerste gezicht onbetwistbaar - moet 

zijn. 

 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 
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Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM. Zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

2.2.2.2. Verzoeker stelt dat de behandeling van huidige vordering hoogdringend is, nu hij is 

vastgehouden met het oog op een repatriëring en er een effectieve repatriëring is gepland op 25 april 

2014.  

 

In casu dient de Raad vast te stellen dat hoewel verzoeker wordt vastgehouden en een repatriëring 

imminent is, deze vasthouding en imminente repatriëring een juridische grond vinden in de op 31 maart 

2014 genomen beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering. In uitvoering van deze beslissing is er op 25 april 2014 een repatriëring gepland 

naar Guinee. Deze beslissingen werden door verzoeker op 4 april 2014 aangevochten in uiterst 

dringende noodzakelijkheid, doch bij arrest met nummer 122 205 van 8 april 2014 oordeelde de Raad 

dat de hoogdringendheid op dat ogenblik niet aanwezig was gelet op de hangende derde asielaanvraag 

van verzoeker. Dit arrest verhinderde verzoeker evenwel geenszins om op dat ogenblik een gewone 

vordering tot schorsing aanhangig te maken bij de Raad, die hij vervolgens – op grond van artikel 39/85 

van de Vreemdelingenwet – middels voorlopige maatregelen in uiterst dringende noodzakelijkheid kon 

activeren indien de tenuitvoerlegging opnieuw imminent zou worden. Ter terechtzitting bevestigt de 

raadsman van verzoeker ook dat hij deze mogelijkheid had. Sinds de bestreden beslissing van 14 april 

2014 – waarbij de derde asielaanvraag niet in overweging werd genomen door de commissaris-generaal 

– is de tenuitvoerlegging van het betreffende bevel om het grondgebied te verlaten opnieuw mogelijk 

geworden en dus imminent. Ter terechtzitting bevestigt verzoeker evenwel dat niet opnieuw in gewone 

procedure of in uiterst dringende noodzakelijkheid een vordering tot schorsing aanhangig werd gemaakt 

bij de Raad tegen de verwijderingsmaatregel op grond waarvan verzoeker van het grondgebied dreigt te 

worden verwijderd en die het spoedeisend karakter in huidige zaak veroorzaakt. De vaststelling dringt 

zich dan ook op dat verzoeker nalaat de hem ter beschikking staande beroepsmogelijkheden - die hij 

blijkbaar kent- tegen deze beslissing aan te wenden.  

 

Door in uiterst dringende noodzakelijkheid, op een ogenblik dat de tenuitvoerlegging ervan imminent is, 

niet op te komen tegen de verwijderingsmaatregel die het spoedeisend karakter van de vordering 

veroorzaakt, houdt verzoeker zelf dit spoedeisend karakter van de vordering in stand.  

 

Bovendien merkt de Raad op dat huidige bestreden beslissing enkel betrekking heeft op de derde 

asielaanvraag van verzoeker waarbij verzoeker een vrees met betrekking tot Gambia naar voor bracht 

doch waarbij werd geoordeeld dat hij zijn afkomst van Gambia in geen geval aannemelijk kon maken, 

terwijl in uitvoering van de verwijderingsmaatregel verzoeker zal worden gerepatrieerd naar Guinee en 

deze actueel niet is aangevochten bij de Raad. Verzoeker blijft volledig in gebreke het uiterst dringend 

karakter van huidige vordering – waardoor het moeilijk te herstellen ernstig nadeel, dat lijkt te zijn gericht 

op de verwijdering naar Guinee, doch waarbij de bestreden beslissing niet als dusdanig betrekking heeft 

op de situatie in Guinee, zich reeds zou hebben voorgedaan – te betrekken op de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk dat is voldaan aan de voorwaarde van de uiterst dringende 

noodzakelijkheid. 

 

2.2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

2.2.3.1.1. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 

de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 
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Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Hieruit volgt tevens dat wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder 

weldenkend mens zonder meer duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een bepaling 

van het EVRM heeft willen aanvoeren, het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende 

partij van de door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om 

niet over te gaan tot een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

2.2.3.1.2. Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de 

zin van artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Conka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113).  

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

2.2.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.2.3.2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 51/4 van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Deze wetbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. Het onderzoek van de in de artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 bedoelde asielaanvraag geschiedt in 

het Nederlands of in het Frans.  

De taal van het onderzoek is tevens de taal van de beslissing waartoe het aanleiding geeft alsmede die 

van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied. 

§ 2. De vreemdeling, bedoeld in de artikelen 50, 50bis, 50ter of 51, dient onherroepelijk en schriftelijk 

aan te geven of hij bij het onderzoek van de in de vorige paragraaf bedoelde aanvraag de hulp van een 

tolk nodig heeft.  

Indien de vreemdeling niet verklaart de hulp van een tolk te verlangen, kan hij volgens dezelfde regels 

het Nederlands of het Frans kiezen als taal van het onderzoek. 

Indien de vreemdeling geen van die talen heeft gekozen of verklaard heeft de hulp van een tolk te 

verlangen, bepaalt de Minister of zijn gemachtigde de taal van het onderzoek, in functie van de 

noodwendigheden van de diensten en instanties. Tegen die beslissing kan geen afzonderlijk beroep 

worden ingesteld. 

§ 3. Bij de procedures voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State alsmede indien de vreemdeling 

tijdens de behandeling van de asielaanvraag of binnen een termijn van zes maanden na afloop van de 
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asielprocedure verzoekt om het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis 

of 9ter, wordt de taal gebruikt die overeenkomstig paragraaf 2 is gekozen of bepaald. 

Paragraaf 1, tweede lid, is van toepassing.” 

 

Verzoeker wijst erop dat hij bij zijn asielaanvraag de bijstand van een tolk Engels heeft gevraagd, doch 

dat hij tijdens zijn gehoor deels in het Engels en deels in het Peuls werd gehoord. Hij vraagt dat geen 

rekening wordt gehouden met de genomen nota’s “noch met degene die van de vertaling van de Peulse 

taal naar het Nederlands voortkomen, noch zelfs van het Engels, aangezien er geen vertaler was en dat 

de verzoeker niet weet of de beschermingsagent in deze taal over voldoende kennissen beschikte”.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker tijdens zijn beide voorgaande 

asielprocedures telkens werd gehoord met bijstand van een tolk Peul en dat er zich hierbij nooit enig 

probleem stelde. In het kader van de derde asielprocedure werd verzoeker gehoord deels met behulp 

van een tolk Peul deels in de Engelse taal. Verzoeker gaf hierbij uitdrukkelijk aan te tolk te begrijpen. Uit 

het gehoorverslag blijken geen problemen op het vlak van communicatie. Op het einde van het gehoor 

bevestigde verzoeker verder uitdrukkelijk dat hij alle vragen in het Engels en in het Peuls van de tolk 

goed had begrepen. Ook door de raadsman van verzoeker die aanwezig was tijdens het gehoor werden 

op dit punt geen opmerkingen naar voor gebracht. Verzoeker duidt ook geenszins op welke grond de 

door hem bedoelde sanctie zich zou opdringen. Deze lijkt geen steun te vinden in het artikel 51/4 van de 

Vreemdelingenwet. Er blijkt evenmin welk belang verzoeker heeft bij huidig voorliggend middel nu de 

vaststelling zich opdringt dat hij op geen enkel punt aangeeft dat de door hem bij zijn derde 

asielaanvraag afgelegde verklaringen niet op correcte wijze worden weergegeven. 

 

Het eerste middel is niet ernstig. 

 

2.2.3.2.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4, 57/6/2 en 

62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). Hij betoogt 

tevens dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreft, dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen 

nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 

164.298). 

 

Artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

“Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op 

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij 

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans 

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

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

elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek 

niet in overweging. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 

4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag. 

De in het eerste lid bedoelde beslissing moet worden getroffen binnen een termijn van acht werkdagen, 

zijnde iedere dag, behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, na overzending van het 

asielverzoek door de minister of diens gemachtigde. 

Indien de vreemdeling zich bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8, § 1, en 

74/9, § § 2 en 3, of het voorwerp uitmaakt van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68, 

moet de in het eerste lid bedoelde beslissing worden getroffen binnen twee werkdagen, zijnde iedere 

dag, behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, nadat de minister of diens gemachtigde het 

asielverzoek heeft overgezonden.” 

 

Verzoeker diende twee asielaanvragen in onder de naam A. B., van Guineese nationaliteit, afkomstig uit 

Conakry en van etnische origine Peul. Zijn asielrelaas bestond uit problemen die hij ondervond bij het 
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sympathiseren met de oppositiepartij UFDG en problemen met zijn vader nadat hij zijn echtgenote met 

wie hij gedwongen was te trouwen – verzoeker gaf immers aan te willen trouwens met een ander meisje 

op wie hij verliefd was – verliet. In het kader van zijn derde asielaanvraag gaf verzoeker ineens aan A. 

B. van Gambiaanse nationaliteit te zijn en van etnische origine Fulla. Hij gaf aan nooit getrouwd te zijn, 

nooit kinderen te hebben gehad en steunde zijn asielrelaas op zijn homoseksuele geaardheid. Hij zou 

problemen hebben gekend in Gambia gelet op zijn geaardheid. Hij legde een Gambiaanse geboorteakte 

en artikels betreffende de situatie voor homoseksuelen in Gambia voor.  

 

De commissaris-generaal oordeelt in de bestreden beslissing dat – overeenkomstig artikel 57/6/2 van de 

Vreemdelingenwet – geen nieuwe elementen blijken die de kans aanzienlijk groter maken dat de 

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

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet 

in aanmerking komt.  

 

Wat de door verzoeker als nieuw naar voorgebrachte identiteit en nationaliteit betreft, stelt de 

commissaris-generaal dat verzoeker niet afdoende overtuigt waarom hij deze beweerde echte identiteit 

en nationaliteit pas nu zou hebben onthuld en deze volstrekt niet overtuigend voorkomen. Hij stelt vast 

dat de Guineese autoriteiten hebben bevestigd dat verzoeker een nationaal onderdaan is, dat het 

gegeven dat verzoeker pas bij zijn derde asielaanvraag zijn identiteit en nationaliteit wijzigde – en niet bij 

zijn tweede – erop wijst dat hij deze wijzigde in functie van het verhinderen van een repatriëring, dat 

verzoeker tijdens zijn voorgaande asielprocedures zeer gedetailleerde verklaringen wist af te leggen 

over diverse aspecten van het maatschappelijke en politieke leven in Guinee waardoor zeer sterk kan 

worden getwijfeld aan zijn bewering zich te hebben uitgegeven voor Guinees onderdaan en dat 

verzoeker niet in het minst weet te overtuigen Gambiaans onderdaan te zijn. 

 

Wat verder de door verzoeker als nieuw naar voor gebrachte homoseksuele geaardheid betreft, oordeelt 

de commissaris-generaal dat ook op dit punt verzoeker niet afdoende overtuigd waarom hij deze nu pas 

zou hebben onthuld en deze geheel niet kan overtuigen. In dit verband wijst de commissaris-generaal 

erop dat verzoeker tijdens zijn eerste twee asielaanvragen net aangaf heteroseksueel te zijn. Hij wijst op 

de inconsistente verklaringen van verzoeker tussen de eerste twee en de derde asielaanvraag en stelt 

dat deze reeds afbreuk doen aan de waarachtigheid van verzoekers bewering dat hij homoseksueel 

geaard zou zijn. Tevens motiveert hij dat verzoeker aan de hand van zijn verklaringen tijdens zijn derde 

asielaanvraag geenszins kan overtuigen van homoseksuele geaardheid te zijn. Hiertoe wordt erop 

gewezen dat bepaalde van verzoekers verklaringen bijzonder stereotiep zijn en eerder gangbaar in 

homo-onvriendelijke milieus, maar moeilijk verenigbaar lijken te zijn met een voorgehouden 

homoseksuele geaardheid en dat de door verzoeker afgelegde verklaringen over zijn beweerde vriend 

in Gambia en vervolgens België te vaag zijn om te kunnen overtuigen dat zij werkelijk verzoekers 

homoseksuele partners zijn geweest. 

 

Verzoeker herhaalt de reden waarom hij zich eerst als Guinees onderdaan zou hebben voorgedaan en 

zijn stelling dat zijn kennis over Gambia beperkt is gelet op zijn gebrek aan scholing en verwijst naar het 

door hem gestelde betreffende de vastgestelde inconsistenties tussen zijn eerste twee en derde 

asielaanvraag. Door het herhalen van bepaalde verklaringen weerlegt verzoeker de zeer concrete en 

omvangrijke motivering van verweerder evenwel niet die bovendien deze verklaringen in rekening nam 

doch niet aanvaardde. Ook zijn betoog achteraf dat hij zeer jong was toen hij dit land zou hebben 

verlaten en dat hij er onbemiddeld was, kan niet overtuigen ter rechtvaardiging van de vaststellingen 

door verweerder. Verzoeker beperkt zich aldus tot een zeer algemene en vage uitleg. De bewering 

onbemiddeld te zijn staat een minimaal niveau aan kennis van het herkomstland, net als het gebrek aan 

scholing, ook niet in de weg, bijvoorbeeld wat de namen van het district en de regio waarin de beweerde 

geboorte- en woonplaats van verzoeker zich zou situeren of van de naam van het hoofd van het dorp 

waar verzoeker steeds beweert te hebben verbleven. Verzoeker beweerde ook tot na zijn 18 jaar in 

Gambia te hebben verbleven, zodat zijn leeftijd evenmin zijn gebrek aan kennis kan rechtvaardigen. 

Verzoekers lezing van de bestreden beslissing als zou verweerder daarin suggereren dat er goede en 

slechte manieren zijn om homoseksueel te zijn, is verder niet van aard afbreuk te kunnen doen aan de 

motivering van de bestreden beslissing. Uit het reeds vaststelde in de bestreden beslissing dat 

verzoeker in geen geval weet te overtuigen afkomstig te zijn van Gambia vloeit ook reeds voort dat het 

met betrekking tot Gambia naar voor gebrachte asielrelaas niet kan worden weerhouden. 

 

Verzoeker betwist verder niet dat hij door de Guineese autoriteiten zou zijn erkend als nationaal 

onderdaan, doch lijkt de waarde hiervan wat zijn werkelijke nationaliteit betreft in twijfel te trekken en 

stelt dat het feit dat België een doorlaatbewijs voor Guinee heeft verkregen niet voldoende is om zijn 
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nationaliteit te bewijzen. De Raad merkt evenwel op dat verzoeker zelf in gebreke blijft enig objectief 

bewijs van zijn thans voorgehouden Gambiaanse nationaliteit voor te leggen en geenszins de motivering 

in de bestreden beslissing weerlegt dat hij geenszins afdoende overtuigt waarom hij deze beweerde 

nationaliteit pas nu zou hebben onthuld en deze volstrekt niet overtuigend voorkomt. Door het louter 

plaatsen van vraagtekens bij bepaalde gemaakte vaststellingen zonder zelf enig concreet argument 

naar voor te brengen dat een andere beoordeling zou kunnen rechtvaardigen, kan andermaal niet 

worden vastgesteld dat verweerder onjuist of kennelijk onredelijk zou hebben gehandeld. 

 

Prima facie dringt de vaststelling zich dan ook op dat verzoeker met zijn betoog niet aantoont dat 

verweerder in de bestreden beslissing op basis van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijk wijze of 

in strijd met artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet heeft vastgesteld dat geen nieuwe gegevens zoals 

bedoeld in deze laatste bepaling voorlagen in het kader van de derde asielaanvraag. Enige manifeste 

beoordelingsfout blijkt evenmin. 

 

Bijgevolg kan prima facie evenmin worden ingezien op welke wijze de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet zouden zijn geschonden. 

 

Het tweede middel is niet ernstig. 

 

2.2.3.2.3. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991, van de artikelen 3 en 13 van het EVRM en van artikel 47 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie.   

 

Wat de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft kan worden 

verwezen naar hetgeen gesteld bij de bespreking van het tweede middel. Enige toelichting wordt in dit 

verband ook niet verstrekt. 

 

Verzoeker beroept zich verder op een schending van artikel 3 van het EVRM. Deze verdragsbepaling 

bepaalt verder "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele 

waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen en 

onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van het 

slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad 

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, § § 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 

108 in fine). 

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § § 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, § § 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie 
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beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd 

door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, § § 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 

§ 293 en 388). 

 

In casu merkt de Raad allereerst op dat verzoeker – waar hij spreekt over ‘de uitvoering van de 

bestreden beslissing’ – lijkt te doelen op de verwijderingsmaatregel van 31 maart 2014 die de juridische 

grond is op basis waarvan hij dreigt te worden verwijderd van het grondgebied. Deze 

verwijderingsmaatregel maakt als dusdanig evenwel niet het voorwerp uit van huidig voorliggende 

vordering. 

 

De vaststelling dringt zich verder op dat de Raad bij arrest met nummer 112 645 van 24 oktober 2013 

reeds heeft vastgesteld dat verzoeker niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. 

Aangezien derhalve – gelet op de doorgevoerde toetsing aan het criterium voorzien in artikel 48/4, § 2, b  

van de Vreemdelingenwet – reeds werd vastgesteld dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat 

hij het risico loopt onderworpen te worden aan folteringen of onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen en hij geen nieuwe gegevens aanbracht waaruit zou kunnen afgeleid worden 

dat hij het slachtoffer dreigt te worden van door artikel 3 van het EVRM verboden handelingen kan prima 

facie ook geen miskenning van dit verdragsartikel vastgesteld worden. Verder werd in het kader van de 

bespreking van het vorige middel reeds vastgesteld dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat er 

bij zijn derde asielaanvraag elementen blijken die alsnog de kans aanzienlijk groter maken dat een 

dergelijk risico kan worden vastgesteld. In de uiteenzetting van zijn middel gesteund op artikel 3 van het 

EVRM  licht verzoeker ook op geen enkele wijze concreet toe welke ernstige grief ontleend aan deze 

verdragsbepaling hij kan doen gelden. Hij brengt, wat artikel 3 van het EVRM betreft, geen enkel 

concreet element aan dat er alsnog op kan wijzen dat hij thans een reëel risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling in geval van terugkeer naar zijn herkomstland. Het betoog 

van verzoeker is beperkt tot een louter blote bewering, niet gestaafd door enig begin van bewijs laat 

staan met enige concrete argumentatie van de wijze waarop deze verdragsbepaling zou worden 

geschonden. Door te stellen dat hij de kans moet krijgen om nieuwe bewijzen voor te leggen van zijn 

nationaliteit en seksuele geaardheid maakt hij evenmin enig reëel risico in voormelde zin aannemelijk. 

Hij licht ook geenszins op concrete en aannemelijk wijze toe dat hij hiertoe enige reële stappen heeft 
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ondernomen. In dit verband kan ook worden benadrukt dat verzoeker reeds sinds hij in 2010 aankwam 

in België de mogelijkheid had de nodige bewijzen te verzamelen en geenszins blijkt dat de bestreden 

beslissing dit zou verhinderen. Een schending van artikel 3 EVRM wordt prima facie niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Verzoeker betwist verder dat in casu de procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

en de annulatieprocedure voldoen aan de voorwaarden van artikel 13 van het EVRM. Artikel 13 van 

EVRM stelt dat eenieder wiens rechten, welke in het Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, recht heeft 

op een daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie. Deze bepaling heeft geen onafhankelijk 

bestaan maar kan slechts worden ingeroepen in samenhang met de verdragsbepaling waarvan de 

schending wordt ingeroepen. Verzoeker slaagt er evenwel niet in te overtuigen dat de bestreden 

beslissing artikel 3 van het EVRM schendt of dat hij kan steunen op enige ernstige grief ontleend aan 

deze verdragsbepaling, meer zelfs hij brengt in dit kader geen wezenlijke, concrete argumenten naar 

voor. 

 

Ter onderbouwing van zijn standpunt betreffende de vermeende schending van artikel 13 van het EVRM 

– waarbij hij tevens op algemene wijze verwijst naar artikel 47 van het Handvest aanvoert en artikel 39, 

§ 1, c) van de richtlijn 2005/85/E – verwijst hij nog naar het arrest 1/2014 van het Grondwettelijk Hof van 

16 januari 2014. Verzoeker laat evenwel na uiteen te zetten op welke wijze het standpunt van het 

Grondwettelijk Hof die zich heeft uitgesproken inzake beslissingen die genomen zijn op grond van artikel 

57/6/1 inzake asielaanvragen die worden ingediend door een onderdaan van een veilig land van 

herkomst of van een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, kan worden 

toegepast op de beslissing in casu, met name de weigering tot inoverwegingname van een meervoudige 

asielaanvraag. Hij toont niet aan en maakt geenszins duidelijk dat er een verband kan worden gelegd 

tussen het arrest van het Grondwettelijk Hof en de thans bestreden beslissing en dat er zich een 

beoordeling naar analogie opdringt.  

 

In de mate verzoeker kritiek uit op de gevoerde procedure voor de Raad of de rechtsmacht van de 

Raad, in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, toont hij hiermee niet aan dat de 

bestreden beslissing door enige onregelmatigheid is aangetast. 

 

Waar verzoeker aan de Raad vraagt om een prejudiciële vraag te stellen dient te worden opgemerkt dat 

de snelheid waarmee de Raad in deze fase van de procedure moet optreden niet te verenigen met het 

stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof of het Hof van Justitie. 

 

Het derde middel is prima facie niet ernstig. 

 

Er dient derhalve te worden vastgesteld dat geen ernstig middel, in de zin van artikel 39/82, § 2, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet, wordt aangevoerd. 

 

2.2.4. Dienvolgens is niet voldaan aan de cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig april tweeduizend veertien 

door: 
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mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. A. MAES, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

A. MAES I. CORNELIS  


